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الخطاب القرآنً 

مبادئ وأسالٌب وشواهد 

مقدمة البحث 

بسم هللا الرحمن الرحٌم 

  ْجَعْل لَُه ِعَوًجا ٌَ ِ الهِذي أَْنَزَل َعلَى َعْبِدِه اْلِكَتاَب َولَْم             اْلَحْمُد ّلِِله
  .ٕ – ٔ: الكيؼ

ُكوَن لِْلَعالَِمٌَن َنِذًٌرا ٌَ َل اْلفُْرَقاَن َعلَى َعْبِدِه لِ . 1: الفرقاف َباَرَك الهِذي َنزه

وُو اأْلَِمٌنُ  :الحمد هلل الذي وصؼ كتابو الكريـ بقولو تعالى َعلَى  ،َنَزَل ِبِه الرُّر

ًٍّ ُمِبٌن ،َقْلِبَك لَِتُكوَن ِمَن اْلُمْنِذِرٌنَ  . 195_192: الشعراء  ِبلَِساٍن َعَرِب

وبعد، 

فقد أعمنت لجنة الندوات والمحاضرات في مجمع المغة العربية األردني عف 
موضوع الموسـ الثقافي الواحد والثبلثيف لممجمع، الذي تقرر عقده في أياـ 

ـ، واختارت لو موضوعًا 2013 مف أواخر شير تشريف الثاني مف عاـ 21_19
وحّددت محاور . "المشكمة والحل: لغة الخطاب في العصر الحديث": ميمًا، عنوانو

البحث فيو، وعندما استقر األمر عمى ىذا الموضوع أعمنُت عف رغبتي في 
". مبادئ وأساليب وشواىد: الخطاب القرآني": المشاركة فيو ببحث عف

  ولعمو مف المناسب قبؿ أف أبدأ تفصيؿ القوؿ في الخطاب القرآني، أف أبيف 
. بعض الحقائؽ والتعريفات عف مصطمح الخطاب بشكؿ عاـ

  فقد انشغؿ عمماء المغة المعاصروف، وبخاصة ما كاف مف عمماء الغرب 
ومدارسو المسانية الحديثة بمفيوـ الخطاب، وجعموا الحديث عنو متصبًل بالدراسات 



 

 
 

35 

، الرائد األوؿ ليا، وىو أوؿ مف تنبو مف ()المسانية الحديثة، التي يعد دي سوسير
عمماء الغرب بأف المغة نظاـ مف الرموز والدالالت الذىنية، يعبر عنيا المساف، 

وىذه أىـ الثنائيات التي نادى بيا، ثنائية الداؿ والمدلوؿ، وقد أطمؽ عميو العمماء 
.  مف أجؿ ىذه النظرية التي نادى بيا () (أبو المسانيات الحديثة)لقب 

  بعد ىذا انطمقت الدراسات في كؿ اتجاه فدرست الخطاب مف جية المنطؽ 
والعقؿ والفمسفة، وكاف ألندريو الالند، وميشاؿ فوكو حضور متميز في ىذا 

إف الخطاب عممية فكرية جزئية متتابعة، وعمى نحو خاص : "المجاؿ، يقوؿ الالند
.  ()"ىو تعبير عف الفكر وتطوير لو بسمسمة كممات أو عبارات متسمسمة

أف الخطاب مصطمح لساني  (نظاـ الخطاب)أما ميشاؿ فوكو فيرى في كتابو 
متميز عف النص والكبلـ والكتابة وغيرىا بشمولو لكؿ إنتاج ذىنّي، سواء أكاف شعرًا 

. () ..."أـ نثرًا، منطوقًا أـ مكتوبًا، فرديًا أو جماعيًا، ذاتيًا أو مؤسسياً 
ويبلحظ بوضوح النزعة العقمية المنطقية في ىذه التعريفات، األمر الذي جعؿ 

إف : المسانييف يبحثوف في مفيـو الخطاب مف وجية نظرىـ المغوية، فمنيـ مف قاؿ

                                                           

ـ، وبعد ىذا التاريخ انتشرت الدراسات المغوية في 1913ـ، وتوفي عاـ1856ولد دي سوسير عاـ  ()
كؿ أنحاء الغرب، وتتابعت المدارس المسانية الحديثة، مف المدرسة البنيوية إلى مدرسة براغ 

فكوبنياجف فمندف، ثـ تحولت إلى أمريكا، حيث عرؼ ىناؾ عدد مف العمماء الكبار، وأشيرىـ 
تشومسكي، صاحب النظرية التوليدية التحويمية، وىو مازاؿ يراجع نظريتو ويطورىا وفؽ ما يقدمو 
العمماء في الغرب والشرؽ مف مبلحظات عممية، ومناقشات موضوعية، وقد ولد تشومسكي عاـ 

. ـ، ومازاؿ حيًا يرزؽ1928
محمد زياد كبة، جامعة . التسابؽ والتطور، جفري سامسوف، ترجمة د: مدارس المسانيات :انظر ()

 27ـ، ص1994الممؾ سعود، الرياض، 
 287 موسوعة أندريو الالند الفمسفية، ص()
 9 نظاـ الخطاب، ميشاؿ فوكو، ص()
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الخطاب وحدة تساوي أو تفوؽ الجممة، مكونة مف وحدة متتالية تشكؿ رسالة ذات 
. ()بداية ونياية

  وتعددت آراء المغوييف في مفيـو الخطاب، فتحدث عنو ياكبسوف، وىاريس، 
وفاف دايؾ، وبوجراند، وكثير غيرىـ، وقد جمع ىؤالء بيف مفيـو النص ومفيـو 

:  الخطاب، لمصمة الوثيقة بيف المصطمحيف، وألفت في ذلؾ بحوث ودراسات كثيرة منيا
.   المصطمحات األساسية في لسانيات النص وتحميؿ الخطاب، لنعماف بوقرة_
.  لسانيات النص، مدخؿ إلى انسجاـ الخطاب، لمحمد خطابي_ 
. لسانيات النص، نحو منيج لتحميؿ الخطاب الشعري، ألحمد مداس_ 
.  تماـ حساف. د: النص والخطاب واإلجراء، لبوجراند، ترجمة_ 

  ومف ىذه الدراسات وغيرىا يتبيف لنا أف الخطاب ىو صورة لغوية، منطوقة أو 
 سامع أو قارئ، مكتوبة، تعمؿ عمى نقؿ الدالالت والمعاني مف متكمـ أو كاتب إلى

شارات مفيومة بيف  يرافقيا كؿ ما يسيـ في أداء المعنى مف وسائؿ مباشرة، وا 
.  ()المخاطب الفاعؿ، والمخاطب المفعوؿ

وعمى ىذا يمكف أف يكوف الخطاب بالكبلـ، وبالكتابة، وباإلشارة، وبحركات 
الوجو واليد والجسـ بشكؿ عاـ، ويمكف كذلؾ باستخداـ أسماء األصوات التي 

ومف ذلؾ ما رآه . يصطنعيا بعض الناس مف أجؿ إيصاؿ فكرة أو معنى لمسامعيف
َت لََك : أحد الباحثيف في قولو تعالى ٌْ   َقاَل َمَعاَذ هللاهِ ۚ  َوَغلهَقِت اأْلَْبَواَب َوَقالَْت َه

ىو صوت استدعاء ليذا األمر الذي يكوف بيف  (ىيت لؾ)؛ إذ رأى أف ٖٕ: يوسؼ
الرجؿ والمرأة، وقد جاء بو القرآف الكريـ عمى ىذه الصورة التي لـ تعرفيا المغة 

                                                           

. 10ـ، ص2007 لسانيات النص، أحمد مداس، عالـ الكتب الحديث، إربد، األردف، ()
بديبًل عف  (المخاَطب المفعوؿ)، و (المخاِطب الفاعؿ) سأعتمد في ىذا البحث وفي غيره مصطمح ()

. ؛ ألني وجدتو أكثر سيولة وأحسف بياناً (المخاطب بفتح الطاء)و  (المخاطب بكسر الطاء)
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العربية مف قبؿ نزوؿ القرآف، وذلؾ أدب رفيع مف أدب الشريعة اإلسبلمية، وأدب 
كتابيا الكريـ، وذلؾ أف ىذا األمر الذي يتحدث عنو القرآف مف شأنو أف يكوف سرًا 
بيف الرجؿ والمرأة، ال يّطمع عميو غيرىما، إنيا لغة يفيميا الزوجاف، سواء أكانت 

ودع عنؾ . (ىيت لؾ)بإشارة أـ بعبارة، ىذا ىو المفيـو الذي يعطيو ىذا الصوت 
، وخذىا عمى أنيا (ىيت لؾ)ما ذىب إليو الذاىبوف مف تأويبلت وتخريجات لكممة 

حكاية صوت مصحوبة بإشارة يد أو لحظة عيف، ال عمى أنيا مف لغة التخاطب 
غراء،  المتعامؿ بيا في قاموس المغة، إنيا في مقاميا ىنا كممة استدعاء وا 

 . ()وكفى

ىذه إشارة سريعة إلى ما يمكف أف يكوف عميو الخطاب القرآني مف أساليب 
متنوعة لمخطاب، فيمكف أف يكوف بالمغة مباشرة بيف المرسؿ والمتمقي، كتابة أو 

، ويمكف أف يكوف مف خبلؿ إدراؾ أسرار الحروؼ، والمفردات، والتراكيب، ()كبلماً 
وما تحممو مف إشارات ودالالت في اختيار حرؼ دوف حرؼ، أو كممة دوف أخرى، 
أو ترتيب الكبلـ وفؽ القواعد األساسية، أو ما يتطمبو الموقؼ مف تقديـ وتأخير، أو 

.  تعريؼ وتنكير، أو إفراد وجمع، أو المخالفة بيف الصيغ الفعمية، وىكذا كثير
ولكني في ىذه المقدمة مف ىذا البحث، رغبت في تقديـ فكرة عامة عف مفيـو 
الخطاب وعناصره، حتى تكوف القاعدة مييأة لمحديث عف ألواف الخطاب في القرآف 

.  الكريـ وصوره المتعددة

                                                           

، (ت.د) دار المعرفة، بيروت، عبد الكريـ الخطيب، القصص القرآني في منطوقو ومفيومو، ()
 425_424ص

أقصد بيذه المبلحظة أف اآليات القرآنية قد تتحدث بمساف أشخاص قالوا أو كتبوا لغيرىـ ما يريدوف  ()
. إببلغو ليـ، كرسالة ممكة سبأ إلى سميماف عميو السبلـ
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عناصر الخطاب  

ومف البدىي أف يكوف المرسؿ أو المخاِطب الفاعؿ ىو العنصر الرئيسي في 
مشروع الخطاب اإلنساني، وىو ينشئ كبلمو مسموعًا أو مقروءًا لمتعبير عف آرائو 
ومواقفو ورغباتو في شتى شؤوف حياتو، وال يتسع المقاـ ىنا أف نعد ما يمكف أف 

يكوف بيف المخاِطب الفاعؿ وغيره مف الناس مف شؤوف وقضايا وأعماؿ ال تنتيي، 
.  وفضوؿ العيش أشكاؿُ : أو ما عبر عنو المتنبي

أما عندما يكوف المرسؿ أو فاعؿ الخطاب ىو اهلل عز وجؿ في كتابو الكريـ، 
فإف أىداؼ الخطاب تختمؼ كميًا شكبًل ومعنى عف أىداؼ المخاطب الفاعؿ مف 

ُ الهِذي ََل إِلََه إَِله ُهَو  :فاهلل عز وجؿ. أفراد المجتمع وعامة الناس  َعالُِم  ۖ ُهَو هللاه

َهاَدِة  ِب َوالشه ٌْ ِحٌمُ  ۖ اْلَغ ْحَمُن الره  وىو عز وجؿ رب الناس، ٕٕ: الحشر  ُهَو الره
ممؾ الناس، إلو الناس، وكؿ ما ورد في القرآف إنما ىو تشريع هلل عز وجؿ لبناء 

.  الديف القيـ الذي يرسـ لمناس كؿ ما ييميـ في أمر دنياىـ وأخراىـ
وفي الدراسات العربية التي اىتمت بموضوع الخطاب والنص قديمًا وحديثًا، 

في معاجـ المغة، واستعماؿ  (خطب)فقد انطمقت في معظميا مف تحميؿ مادة 
.  القرآف الكريـ

مصدرىا الَخْطب، وىو الشأف أو  (َخَطبَ )أما معاجـ المغة فقد ذكرت أف 
، أما خاطبو، وىي اسـ الفاعؿ مف الثبلثي خطب، فمعناه ()األمر صغر أـ عظـ

اسـ لمكبلـ _بضـ الخاء_والخطبة . ()كالمو وحادثو، ووجو إليو كبلمًا وحدثو بشأنو
، والخطاب ىو الكممة الجامعة ليذه المادة، ()الذي يتكمـ بو الخطيب عمى المنبر

                                                           

. لساف العرب، مادة َخَطبَ :  انظر()
.  المعجـ الوسيط، مادة َخَطبَ ()
.  لساف العرب، مادة َخَطبَ ()
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وىو عند ابف منظور . وىي التعبير الذي شاع اآلف في الكتابات المسانية عموماً 
وىو عند أبي البقاء الكفوي في . مصدر لمفعؿ خاطب، بمعنى مراجعة الكبلـ

. ()الكبلـ المفظي أو النفسي الموجو نحو الغير لئلفياـ: الكميات

وفي ىذا التعريؼ األخير تطور لمفيوـ الخطاب وأثره في الناس؛ فقد تحدث 
عف األثر النفسي عند المستمع أو المتمقي بشكؿ عاـ، وىذه نظرة متطورة، سنجد 

ولـ تزد . ليا تحققًا واسعًا في آيات القرآف الكريـ عند الحديث عف الخطاب القرآني
.  وما اشتؽ منيا (خطب)المعاجـ المغوية والدراسات السابقة عف ىذه المعاني لمادة 

أما في القرآف الكريـ فقد وردت مادة َخَطَب في اثني عشر موضعًا، تمثمت 
:  في المشتقات التالية

 .63: الفرقان َوإَِذا َخاَطَبُهُم اْلَجاِهلُوَن َقالُوا َساَلًما :خاطبهم_ 

َها اْلُمْرَسلُونَ  :تخاطبنً_  ٌُّر . 37: هود َقاَل َفَما َخْطُبُكْم أَ

َها اْلُمْرَسلُونَ :تخاطبنً_ ٌُّر  . 27: المؤمنون َقاَل َفَما َخْطُبُكْم أَ

  وتبلحظ أف ىذه اآلية تكررت بنصيا مرتيف في سورتي ىود والمؤمنوف، 
وكانت خطابًا لسيدنا نوح عميو السبلـ بشأف القوـ الذيف ظمموا مف قومو ولـ 

.  يستمعوا إلى دعوة نبي اهلل ليـ باإلسبلـ

ا َساِمِريُّر  :خطبؾ_  ٌَ . 95:  طو  َقاَل َفَما َخْطُبَك 

ا َساِمِريُّر  :خطبكـ_  ٌَ . 57: الحجر َقاَل َفَما َخْطُبَك 

َها اْلُمْرَسلُونَ  :خطبكـ_  ٌُّر . 31: الذاريات َقاَل َفَما َخْطُبُكْم أَ

                                                           

 486 الكميات، معجـ في المصطمحات والفروؽ المغوية، ألبي البقاء الكفوي، القسـ الثاني، ص()
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  وىذه اآلية أيضًا تكررت مرتيف في سورتي الحجر والذاريات، وىي عمى 
لساف سيدنا إبراىيـ عميو السبلـ في مخاطبة المبلئكة الذيف تمثموا لو في صورة 

.  بشر مف الناس

َعاُء  ۖ َقاَل َما َخْطُبُكَما  :خطبكما_  ٌُْصِدَر الرِّ  َوأَُبوَنا  ۖ  َقالََتا ََل َنْسِقً َحتهى 

ٌْ ٌخ َكِبٌرٌخ  . 23: القصص َش

ٌُوُسَ  َعْن َنْفِسهِ :خطبكف_  . ٔ٘:  يوسؼَقاَل َما َخْطُبُكنه إِْذ َراَوْدُتنه 

َناهُ اْلِحْكَمَة َوَفْصَل اْلِخَطابِ  :الخطاب_  ٌْ . 20: ص َوآَت

ِنً ِفً اْلِخَطابِ  :الخطاب_  . 23:  صَفَقاَل أَْكِفْلِنٌَها َوَعزه

ْحَمِن  :خطاباً _  َنُهَما الره ٌْ َماَواِت َواأْلَْرِض َوَما َب ْملُِكوَن ِمْنُه  ۖ َربِّ السه ٌَ  ََل 

. 37: النبأ ِخَطاًبا

ْضُتْم ِبِه ِمْن ِخْطَبِة النَِّساءِ  :خطبة_  ُكْم ِفٌَما َعره ٌْ : البقرة         ََل ُجَناَو َعلَ
ٕٖ٘ .

ولدى دراسة ىذه اآليات الكريمة، وتدبرىا في السياؽ القرآني الذي وردت فيو 
كؿ آية، وجدنا أف مادة خطب وما اشتؽ منيا في القرآف الكريـ، مف الخطب الذي 

تردد خمس مرات والخطاب الذي تردد ثبلث مرات، والفعؿ خاطب ومضارعو 
وقد وردت مرة _ بكسر الخاء_ (خطبة)تخاطب وقد تكرر ثبلث مرات، ثـ كممة 

إف ىذه المادة تدور في فمؾ األمر الميـ والشأف الكبير والموقؼ العظيـ . واحدة
الذي لو صمة بالعدد الكبير مف الناس، أو لو تأثير في الفكر الذي يحممو الناس أو 

إف الخطاب ليس كبلمًا عاديًا بؿ ىو مواقؼ ليا . يحاوؿ األنبياء أف يوصموه ليـ
.  شأف في حياة الناس
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ولعؿ مف أجمؿ ما قرأت في ىذه الفكرة، أو في التعميؽ عمى داللة الخطاب 
خطاب العقؿ عند )في الدراسات العربية الحديثة، ما قالو مختار الفجاوي في كتابو 

:  ، لنستمع إليو يقوؿ(العرب
 (الخطب)وبناء عمى ذلؾ فاآليتاف إضافة إلى أنيما أشارتا إلى اقتراف "

ال  (الخطب)، فإنيما َبيََّنَتا أف داللة (الخطاب)باعتباره شأنًا وغرضًا بمصطمح 
نما تحمؿ داللة  تحمؿ فقط األمر العادي، أو الشأف اليومي لؤلفراد مف الناس، وا 

، ىو شأف كؿ الناس وىذا الشأف العظيـ ىو . أمر خارؽ لمعادي، وشأٍف عظيـٍ
؛ فالرسالة (الرسالة)، وىو بتعبير القرآف (المشروع الحضاري)بالتعبير الحديث 

ليست مجرد كبلـ فحسب، بؿ ىي كبلـ حامؿ لمشروع، والرسالة السماوية ىي 
مشروع مخمص لمبشرية مف العذاب الذي تردت فيو بسبب خياراتيا الوضعية، إذف 

، والخطاب مشروع حضاري، وكؿ ىذه الدالالت تولدت مف معنى (خطاب)الرسالة 
.   () (الخطب)

  وال ينبغي أف يفيـ مف ىذا أف الخطاب يقتصر عمى الكبلـ الشفوي الذي 
يتحدث بو الناس، فالخطاب يمكف أف يكوف أيضًا مف خبلؿ النص المكتوب الذي 

.  ()ينتقؿ مف مرسؿ إلى مرسؿ إليو
ويرى منير البعمبكي أف الخطاب يطمؽ عمى الكبلـ المنطوؽ خاصة، أو 

.  ()المكتوب، وعمى الحوار عندما يتجاوز الجممة الواحدة
 

                                                           

، 1993 خطاب العقؿ عند العرب، مختار الفجاوي، المطبعة العصرية، تونس، الطبعة األولى، ()
. 49_48ص

انظر معجـ المصطمحات المغوية في المغة واألدب، مجدي وىبة وكامؿ الميندس، مكتبة لبناف،  ()
. 159، ص1984بيروت، 

 153، ص1990 معجـ المصطمحات العربية، رمزي البعمبكي، دار العمـ لممبلييف، بيروت، ()
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ولعؿ ىذه الفكرة األخيرة تتجسد حقيقتيا عند التأمؿ في كتاب اهلل العزيز 
عندما شاءت الحكمة اإلليية أف ينزؿ الكتاب في صورة قرآف يقرأ ويتمى عمى 

الناس، ويحفظو الناس ويتناقمونو عبر العصور بطريؽ الحفظ والتبلوة والترتيؿ ال 
.  عف طريؽ الكتابة والحفظ مف السطور

اُت اْلِكَتاِب اْلُمِبٌنۚ  الر  :يقوؿ اهلل عز وجؿ في أوؿ سورة يوسؼ ٌَ ا  ، ِتْلَك آ إِنه

ا لََعلهُكْم َتْعِقلُونَ  ًٌّ .  ٕ - ٔ: يوسؼ أَْنَزْلَناهُ قُْرآًنا َعَرِب

ِحٌمِ  :ويقوؿ سبحانو في أوؿ سورة فصمت ْحَمِن الره ِكَتابٌخ  ،َتْنِزٌلٌخ ِمَن الره

ْعلَُمونَ  ٌَ ا لَِقْوٍم  ًٌّ اُتُه قُْرآًنا َعَرِب ٌَ لَْت آ  فالقـو الذيف يعقموف .ٖ - ٔ:  فصمتفُصِّ
.  والذيف يعمموف، يدركوف ما الحكمة اإلليية في إنزاؿ الكتاب قرآنًا عربياً _ إذف_

 (الكتاب)ىذا القرآف الكريـ ىو الذي يحدد الفرؽ الداللي بيف مصطمحي 
، وقد أمر الرسوؿ عميو الصبلة والسبلـ أف يقرأ كما أنزؿ عميو، وكما قرئ (القرآف)و

َنا َجْمَعُه َوقُْرآَنهُ  :عميو تمامًا، قاؿ اهلل عز وجؿ ٌْ ِبْ  قُْرآَنهُ ، إِنه َعلَ ُثمه ، َف َِذا َقَرْأَناهُ َفاته

اَنهُ  ٌَ َنا َب ٌْ  .19_16: القيامة  إِنه َعلَ

يكوف بطريؽ التبلوة، والترتيؿ، ويكوف بالكتابة، _ إذف_فالخطاب القرآني 
ويكوف بالحوار، ويكوف بالسرد في عرض المعاني واألفكار، وخبلؿ السرد تتعدد 
المعاني واألفكار، والعواطؼ واالنفعاالت، والتصوير والتجسيـ، كما أف لمقصص 

. القرآني أثرًا كبيرًا في اإلببلغ والتذكير ونشر الدعوة

ف أساليب الخطاب تتنوع كثيرًا في القرآف الكريـ وفؽ ىذه الصورة الكمية  وا 
التي سبقت اإلشارة إلييا؛ فأساليب الدعاء والرجاء واألمر والنيي والنداء، كؿ أولئؾ 
مف صور الخطاب القرآني، وكذلؾ أساليب العرض والتفصيؿ والسرد مف أساليب 
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الخطاب القرآني، وأساليب الحوار والقصص والتمثيؿ والتصوير أيضًا مف أساليب 
.  العرض المؤثرة في إببلغ الفكرة المقصودة والمعنى المرجو مف النّص 

ولذا، فإف كؿ ما يرد في القرآف الكريـ مف أوامر ونواٍه، وقصص وعبر 
وتشريع وأحكاـ، وحديث عف اإليماف والكفر، والطاعة والعصياف، إنما ىو تصوير 
لما يجري في ىذه الحياة الدنيا مف صوره الحياة المختمفة ليعتبر مف يعتبر، ويحيا 
مف حّي عف بينة، وىذا ىو األمر الذي ينبغي أف يبلحظ عند الحديث عف القرآف 

الكريـ، أف المخاطب الفاعؿ ىو اهلل عز وجؿ، وأنو العميـ الحكيـ في كؿ ما 
يشرعو ويأمر بو، وينيى عنو، وحتى إذا كاف الخطاب في اآليات القرآنية عمى 
لساف أحد خمؽ اهلل مف الرسؿ واألنبياء وعامة الناس، في أي شأف مف شؤوف 

الحياة، فإنو يكوف في الصورة العميا مف التعبير واإلببلغ، ال مجاؿ فييا لمحديث 
إحدى سمات الخطاب القرآني _ أيضاً _عف نقص أو عيب أو خطأ، وىذه 

. وخصائصو

إف ىذه النظرة التي ينظر بيا كثير مف المختصيف في ىذا العصر، إنما ىي 
عقبة كؤود في سبيؿ طريؽ المعرفة والحضارة اإلنسانية المتطورة دومًا، التي تسافر 
متنقمة في القروف، يسيـ فييا كؿ شعب بنصيب، وكؿ قرف بطرؼ، يقؿ أو يكثر، 
وبيذا تنطمؽ المعرفة غير متوقفة عند أحد، وال آبية بنظرات المتعصبيف الضيقة 

سواء أكانت لحضارتيـ ىـ، أـ لمحضارات األجنبية التي يؤمنوف بيا، أو يزدرونيا، 
في إعاقة المسيرة اإلنسانية في تشكيؿ العمـ _ بكؿ تأكيد_ فالفريقاف سواء 

.   والحضارة عمى مّر العصور
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إف الخطاب بمفيومو العاـ حقيقة إنسانية فطرية، فاإلنساف في ىذه األرض 
يمارس حياتو الواقعية بكؿ ما تشممو مف أنماط السموؾ اإلنساني، وما يعبر عف 
ىذا السموؾ مف أقواؿ وأفعاؿ، يتبادؿ الناس تحميميا وتفسيرىا، ويتداولونيا في 

.  مسارات حياتيـ المتطورة المستمرة

ف التخاطب  إف الكممة ىي الوسيمة األولى لبلتصاؿ والتواصؿ اإلنساني، وا 
بيف الناس، بالمساف أو بالقمـ، عمى مستوى األسرة، والمجتمع، واألمة، والشعوب 
المختمفة في أقطارىا العديدة، وأزمانيا المديدة، ىو السمة األساسية التي تجمع 

.  الناس، وتبني بينيـ العبلقات اإلنسانية في مجاالت الحياة المختمفة

والقرآف الكريـ، أنزلو اهلل عز وجؿ لمناس كافة، ال لممسمميف وحدىـ، أو لمعرب 
صمى اهلل _وحدىـ، بؿ ىو الكتاب اإلليي اآلخر لمناس كافة، حممو رسوؿ اهلل 

اُت اْلِكَتاِب ۚ  الر : وبّشر بو رحمة لمعالميف، يقوؿ اهلل عز وجؿ_ عميو وسمـ ٌَ  ِتْلَك آ

َنا إِلَى ،اْلَحِكٌمِ  ٌْ اِس َعَجًبا أَْن أَْوَح اَس َوَبشِِّر الهِذٌَن ٰ  أََكاَن لِلنه  َرُجٍل ِمْنُهْم أَْن أَْنِذِر النه

ِهْم  :  يونسَذا لََساِحرٌخ ُمِبٌنٌخ ٰ   َقاَل اْلَكاِفُروَن إِنه هَ  ۗ آَمُنوا أَنه لَُهْم َقَدَم ِصْدٍق ِعْنَد َربِّ
1_2 .

التي تكررت في ىذه اآلية مرتيف، تدؿ داللة قاطعة عمى أف  (الناس)فكممة 
وفي ىذه اآلية الكريمة . القرآف الكريـ نزؿ لمناس جميعًا، وأنو حجة عمييـ عند ربيـ

وىو اهلل عز وجؿ،  (الفاعؿ)يبدو واضحًا أركاف الخطاب مكتممة، ففييا المخاِطب 
وىـ الناس جميعًا، وفييا موضوع الخطاب، أف أنذر  (المفعوؿ)وفييا المخاَطب 

وىذه العناصر األساسية في . الناس، وبشر الذيف آمنوا بالجزاء األوفى عند اهلل
. الخطاب القرآني، تكاد تكوف النسبة الغالبة لصور الخطاب في القرآف الكريـ
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، () (الفاعؿ)وىذه الصورة األكثر حضورًا، واألعمى مثبًل في شأف المخاِطب 
يا )وقد ورد تعبير . وىو اهلل عز وجؿ، تكررت في القرآف الكريـ في عشرات اآليات

أربعًا وثمانيف ( يا أييا الذيف آمنوا)في القرآف خمس عشرة مرة، وتعبير  (أييا الناس
:  مرة، منيا عمى سبيؿ التمثيؿ

 _ ُْكُم الهِذي َخلََقُكم اُس اْعُبُدوا َربه َها النه ٌُّر ا أَ ٌَ البقرة :ٕٔ .

 _ًبا ٌِّ ا ِفً اأْلَْرِض َحاَلًَل َط اُس ُكلُوا ِممه َها النه ٌُّر ا أَ ٌَ البقرة :ٔٙٛ .

_  ُْكم ُسوُل ِباْلَحقِّ ِمْن َربِّ اُس َقْد َجاَءُكُم الره َها النه ٌُّر ا أَ ٌَ النساء  :ٔٚٓ  .

:    ومنيا أيضاً 

 _ َْباِت َما َرَزْقَناُكم ٌِّ َها الهِذٌَن آَمُنوا ُكلُوا ِمْن َط ٌُّر ا أَ ٌَ  البقرة :ٕٔٚ.  

_ ََلَعلهُكْم ُتْفلُِحون َ قُوا هللاه َها الهِذٌَن آَمُنوا اْصِبُروا َوَصاِبُروا َوَراِبُطوا َواته ٌُّر ا أَ ٌَ   آؿ
. 200: عمراف

_  َِها الهِذٌَن آَمُنوا أَْوفُوا ِباْلُعقُود ٌُّر ا أَ ٌَ المائدة :ٔ .

_ ِه َوَسلُِّموا َتْسلًٌِما ٌْ َها الهِذٌَن آَمُنوا َصلُّروا َعلَ ٌُّر ا أَ ٌَ 56: األحزاب .

  يتضح مف ىذه اآليات الكريمة أّف اهلل عز وجؿ يخاطب الناس جميعًا، 
ويخاطب الذيف آمنوا بكؿ ما تقتضي الحكمة اإلليية مف إببلغو لمناس، وفي كؿ 

شؤوف الحياة، وليذا رأيت أف كؿ ما يتعمؽ بالخطاب، مف أسس وخصائص 
ومناىج وأساليب يجده الدارس المنصؼ والباحث المحقؽ في القرآف الكريـ؛ ألنو 
الصورة العميا مف التعبير بالمغة العربية، والصورة الكاممة لمتكامؿ التاـ بيف المفظ 

                                                           

بيف قوسيف  (المخاطب الفاعؿ) سأستعمؿ فيما يمي مف ىذا البحث وفي غيره مف البحوث مصطمح ()
.  ، لمداللة عمى المخاطب بفتح الطاء(المخاطب المفعوؿ)لمداللة عمى المخاطب بكسر الطاء، و
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وىذا ىو الفرؽ . والمعنى، والشكؿ والمضموف، كما يقولوف في عمـ النقد والببلغة
األساسي بيف القوؿ البشري، حتى لو كاف في أسمى صوره كما ىو الشعر 

الجاىمي، وبيف النص اإلليي المعجز، كما نراه في القرآف الكريـ، والنص النبوي 
ْنِطُق المحكـ كما ىو في الحديث الشريؼ، الذي وصفو اهلل عز وجؿ بأنو  ٌَ َوَما 

.  4_3: النجـ ٰ  َعِن اْلَهَوى
فالقوؿ البشري يمكف أف . ىذه حقيقة ينبغي أال تغيب عف عمـ أي أحد مف الناس

ولكنو . يعجب الناس أيما إعجاب، ويطربيـ وييز مشاعرىـ، فيتقبمونو بالمدح الثناء
إف الشاعر . في النياية سيظؿ قواًل بشريًا مميئًا بالنقص والمبالغة والقصور والتناقض

ليمدح فيصؼ الممدوح بكؿ الصفات والمثؿ العميا، وىو في قرارة نفسو يعمـ أف 
ف الشاعر ليرثي ويتحّزف، ويصؼ  بكؿ  (الفقيد)الممدوح ليس عمى شيء مف ىذا، وا 

كاف عمى  (الفقيد)الصفات العالية، واألمجاد التي ال تجارى، وىو يعمـ يقينًا أف 
.  النقيض مف ذلؾ تماماً 

ف الشاعر ليصؼ، وييجو، ويحب، ويكره، وكؿ ذلؾ ال  ف الشاعر ليتغزؿ، وا  وا 
يقـو عمى أساس ثابت، وال عمى قاعدة صحيحة، وتمضي األياـ، ويذىب الشعراء، 

وتنقطع أخبارىـ، وتفنى أقواليـ، إال مف بعض القصائد التي تخمد لجماؿ التعبير فييا، 
أما المضموف فقد تبلشى، وأما المبدعوف . وبراعة الشاعر في تصوير أفكاره وتزيينيا

اّل، فأيف زىير ابف أبي سممى وىـر بف سناف، وأيف امرؤ القيس ودارة . فقد فنوا وا 
جمجؿ، وأيف عنترة وعبمة، وأيف جرير والفرزدؽ واألخطؿ والخمفاء األمويوف، وأيف 
المتنبي وسيؼ الدولة، وأيف شوقي والخديوي إسماعيؿ؟ كؿ ىؤالء ذىبوا، وظمت 

.  أسماؤىـ سطورًا معدودة في الكتب

أما القرآف الكريـ فيو الصدؽ الصراح، وىو الحؽ الخالد، وىو الذي ال يأتيو 
أََفاَل :     الباطؿ مف بيف يديو وال مف خمفو، وىو الذي قاؿ اهلل عز وجؿ فيو
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َتَدبهُروَن اْلقُْرآَن  ِ لََوَجُدوا ِفٌِه اْخِتاَلًفا َكِثًٌراۚ  ٌَ ِر هللاه ٌْ : النساء   َولَْو َكاَن ِمْن ِعْنِد َغ
82. 

إف كؿ شيء مف عند اهلل ىو الحؽ المبيف، والصراط : إذًا، فإننا نقوؿ بيقيف
المستقيـ، والعمـ القويـ، والخبر اليقيف، وىذه في الحقيقة أّوُؿ خصيصة، بؿ ىي 

.   األساس المتيف لبناء الخطاب القرآني عمى مّر العصور
وفي الدراسات الحديثة التي اىتمت بالحديث عف الخطاب، وبياف مفيومو 

وعناصره، وخصائصو، وجدت وصفًا عميقًا لحقيقة الخطاب اإلنساني، ولكف ىذا 
الوصؼ يتحدث عف خطاب اإلنساف لئلنساف، وىو عرضة ألف يعتريو ما يتعرض 
لو اإلنساف مف مضايقات، وتقييد لحرية القوؿ، سواء أكاف ىذا مف عند المسؤوليف، 

يقوؿ . أو مف تحكـ الظروؼ االجتماعية، والعادات المستحكمة في حياة الناس
والخطاب : "مختار الفجاوي في حديثو عف وجية نظر ميشاؿ فوكو عف الخطاب

كبلـ مقموع؛ فالمتكمـ ال يقوؿ ما يريد، بؿ يقوؿ ما _ كما نظر لو_ عند فوكو 
نعمـ جيدًا أنو ليس الحؽ في : " ثـ ينقؿ لو نّصًا وافيًا، يقوؿ فيو. ()"يجب أف يقاؿ

قوؿ كؿ شيء، وال الحديث عف أي شيء، في أية مناسبة، وأف أي شخص ال 
ثمة قدسية الموضوع، وطقوس . يستطيع أف يتحدث كيفما اتفؽ في نياية المطاؼ

المقاـ، وحؽ األفضمية، أو حؽ التفرد الذي يتمتع بو الشخص المتحدث، نحف ىنا 
بإزاء ثبلثة أنماط مف الحذر، تتعانؽ وتتآزر ويعّدؿ بعضيا بعضًا، لتشكؿ جميعًا 

. () ..."مصفاة تخضع لتحرير مستمر
إف ىذا النص يتحدث عف طبيعة البشر في خطابيـ بعضيـ مع بعض، فإف 
كثيرًا مف ألواف الخطاب، تتأثر بالقوة السائدة أو السمطة القائمة، فإف لـ تكف كذلؾ 

                                                           

 60خطاب العقؿ عند العرب، مختار الفجاوي، ص ()
أحمد الطائي، : نظاـ الخطاب، جينيالوجيا المعرفية، ترجمة:  المرجع السابؽ، نقبًل عف كتاب فوكو()

  61، ص1988المغرب، 
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طبيعة العنصر البشري _ ببل ريب_فإنيا تصدر عف اآلراء، وتنازع األىواء، وىذه 
ولعؿ ىذا ىو السبب الذي تنزلت مف أجمو الكتب السماوية ترسـ . في كؿ أعمالو

لئلنساف مناىج الحياة وشرائعيا؛ ألف البشر ال يمكف أف ُيشرِّع بعضيـ لبعض 
.  أمور دينيـ ونظاـ حياتيـ

، المصدر _كما ىو معمـو في الثقافة العامة لكؿ الناس_كاف القرآف الكريـ 
األساسي لعمـو العربية كميا، كالنحو والببلغة واألصوات وما يتصؿ بيا مف 
عناصر متعددة، ولذا فإف مف البدىي أف يكوف الحديث عف الخطاب القرآني 

مستمدًا مف أسموب القرآف الكريـ في خطابو لمناس جميعًا، وفي تصويره لمصورة 
في شؤوف الحياة العامة، في جوانبيا _ وال يزاؿ_التعبيرية عف كؿ ما كاف يجري 

كميا؛ فالحياة كميا عناصر متشابكة، ومتفاعمة، ومتداولة بيف أفراد الناس، فرادى 
ناثًا، في وطف واحد، أو في أوطاف متفرقة .  ومجتمعيف، ذكورًا وا 

مف خبلؿ ىذه النظرة العامة لمخطاب القرآني نتوقع أف يكوف ىذا الخطاب 
مف حيث المخاطب الفاعؿ، أف يكوف اهلل عز وجؿ ىو جؿ شأنو أصؿ الخطاب 

صدار األحكاـ، وتنزيؿ اآليات التي ترسـ لئلنساف حيثما كاف  القرآني في التشريع وا 
.  منياج حياتو، وقواعد سموكو

إف اهلل عز وجؿ خاطب أنبياءه ورسمو، وأنزؿ عمييـ ما اقتضت حكمتو أف 
يكوف عميو النظاـ السائد بيف الناس، وليذا كاف المجاؿ الثاني مف أصناؼ 

: المخاطب الفاعؿ ىـ

  أفراد القادة والمسؤوليف وأصحاب الحكـ في أمميـ وبمدانيـ، ويشمؿ ىذا
.  دعوات الرسؿ واألنبياء والحكاـ واألمراء وكؿ مف لو أثر في توجيو الناس
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  أفراد المجتمع بصورة عامة، وفؽ تنوع وظائفيـ وأعماليـ، وما يعترض ىذه
 . الحياة مف مواقؼ مع اآلخريف، ومف صبلت بعضيـ مع بعض

وفيما يمي آيات كريمات مف صور الخطاب اإلليي مف اهلل عز وجؿ إلى 
رسمو وأنبيائو، إضافة إلى ما مّر ذكره مما ورد في القرآف الكريـ، مف مخاطبة 

.  في عشرات المواضع (الذيف آمنوا)و  (الناس)

:  قاؿ اهلل عز وجؿ

 _ ٌَُِساِرُعوَن ِفً اْلُكْفر ْحُزْنَك الهِذٌَن  ٌَ ُسوُل ََل  َها الره ٌُّر ا أَ ٌَالمائدة  :ٗٔ.  

_  ََك ِمْن َربِّك ٌْ ُسوُل َبلِّْ  َما أُْنِزَل إِلَ َها الره ٌُّر ا أَ  . ٚٙ:  المائدة ڍٌَ

 _ ٍُه َلَقْوُل َرُسوٍل َكِرٌم ٍة ِعْنَد ِذي اْلَعْرِ  َمِكٌنٍ ، إِنه . ٕٓ– ٜٔ:  التكويرِذي قُوه

:  _عميو الصبلة والسبلـ_وقاؿ اهلل عز وجؿ في مخاطبة النبي  

_  ََبَعَك ِمَن اْلُمْؤِمِنٌن ُ َوَمِن اته ًُّر َحْسُبَك هللاه ِب َها النه ٌُّر ا أَ ٌَ64: األنفاؿ .

_  ِِض اْلُمْؤِمِنٌَن َعلَى اْلِقَتال ًُّر َحرِّ ِب َها النه ٌُّر ا أَ ٌَاألنفاؿ  :ٙ٘ . 

 _ِدٌُكْم ِمَن اأْلَْسَرى ٌْ ًُّر قُْل لَِمْن ِفً أَ ِب َها النه ٌُّر ا أَ ًرا ٰ  ٌَ ٌْ ُ ِفً قُلُوِبُكْم َخ ْعلَِم هللاه ٌَ  إِْن 

ا أُِخَذ ِمْنُكمْ  ًرا ِممه ٌْ ْؤِتُكْم َخ ٌُاألنفاؿ  :ٚٓ.  

_  ِْهم ٌْ ًُّر َجاِهِد اْلُكفهاَر َواْلُمَناِفِقٌَن َواْغلُْ  َعلَ ِب َها النه ٌُّر ا أَ ٌَالتوبة  :ٖٚ.  

_  َن ٌْ ا َوِزٌَنَتَها َفَتَعالَ ٌَ ْن اَة الدُّر ٌَ ًُّر قُْل أِلَْزَواِجَك إِْن ُكْنُتنه ُتِرْدَن اْلَح ِب َها النه ٌُّر ا أَ ٌَ

ْحُكنه َسَراًحا َجِمٌاًل  .   28: األحزابأَُمتِّْعُكنه َوأَُسرِّ

  وتعدد ىذا األسموب مف الخطاب المباشر في ثماني آيات أخرى مف القرآف 
.  الكريـ
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وأحيانًا كاف الخطاب اإلليي يتنزؿ بأسموب غير مباشر، أي ليس بأساليب 
: األمر القياسية المعروفة، بؿ بأساليب أخرى كأسموب النفي، كقولو تعالى

 _ْسَتْغِفُروا ٌَ ًِّ َوالهِذٌَن آَمُنوا أَْن  ِب .  ٖٔٔ:  التوبةَما َكاَن لِلنه

َتَخلهفُوا  :وقولو تعالى_  ٌَ َما َكاَن أِلَْهِل اْلَمِدٌَنِة َوَمْن َحْولَُهْم ِمَن اأْلَْعَراِب أَْن 

.  ٕٓٔ:  التوبةَعْن َرُسوِل هللاهِ 

  وىذه اآلية مف سورة التوبة ىي خطاب مف اهلل عز وجؿ لممؤمنيف مف أىؿ 
المدينة، وقد تنوعت صور الخطاب مف اهلل عز وجؿ لمناس عمى مختمؼ أجناسيـ 

:  وألوانيـ وأديانيـ، تحمؿ إلييـ أوامر اهلل عز وجؿ وأحكامو، ومف ذلؾ

_  اُم َكَما ُكِتَب َعلَى الهِذٌَن ِمْن َقْبلُِكْم لََعلهُكْم ٌَ ُكُم الصِّ ٌْ َها الهِذٌَن آَمُنوا ُكِتَب َعلَ ٌُّر ا أَ ٌَ

قُونَ  . ٖٛٔ:  البقرةَتته

اَء ِمْن ُدوِن  :ومف ذلؾ قولو تعالى _  ٌَ ِخِذ اْلُمْؤِمُنوَن اْلَكاِفِرٌَن أَْولِ ته ٌَ ََل 

ءٍ  ۖ اْلُمْؤِمِنٌَن  ًْ ِ ِفً َش َس ِمَن هللاه ٌْ ْفَعْل َذلَِك َفلَ ٌَ  وىذا أمر غير ٕٛ: آؿ عمراف  َوَمْن 
مباشر عف طريؽ أسموب النيي، وىو طمب الكؼ عف القياـ بشيء ال يرضاه اهلل 

.  عز وجؿ، أو عرؼ في الناس اإلعراض عنو

َبِنً آَدَم ُخُذوا ِزٌَنَتُكْم ِعْنَد ُكلِّ َمْسِجٍد َوُكلُوا َواْشَرُبوا َوََل ٌا : وقولو تعالى_ 

ٌُِحبُّر اْلُمْسِرِفٌنَ ۚ  ُتْسِرفُوا  ُه ََل  . ٖٔ: األعراؼ  إِنه

  وأحيانًا يكوف األمر عف طريؽ الخبر؛ إذ تكوف الجممة خبرية ولكنيا بمعنى 
:  الجممة اإلنشائية التي تحمؿ في طياتيا أمرًا، كقولو تعالى

 _َن َذلَِك َقَواًما ٌْ ْقُتُروا َوَكاَن َب ٌَ ٌُْسِرفُوا َولَْم  :  الفرقافَوالهِذٌَن إَِذا أَْنَفقُوا لَْم 
ٙٚ.  
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  أسموب الخطاب من األدنى إلى األعمى

وىذا نوع مف الخطاب كثير في القرآف الكريـ، وأكثر ما يكوف بيف العبد وربو، 
ويكوف بيف أفراد الناس ومف يممكوف أمورىـ مف الحكاـ والمسؤوليف، ويكوف بيف 
األبناء واآلباء ومف في منزلتيـ، ويكوف بيف كؿ فرد ومف يتصؿ بو في شؤوف 

.  الحياة، مف عمـ أو صمة اجتماعية، أو غير ذلؾ مف عبلقات الحياة العامة

والخطاب مف األنبياء والمرسميف إلى اهلل عز وجؿ، يكوف بمعنى الدعاء، كما 
يسميو عمماء الببلغة، ومف ىذا دعاء إبراىيـ ربو عند الكعبة قبؿ أف تصبح بمدًا 

.  آمنًا معروفًا عامراً 

َوإِْذ َقاَل إِْبَراِهٌُم َربِّ  :قاؿ اهلل عز وجؿ عمى لساف إبراىيـ عميو السبلـ_ 

ْوِم اْاِخرِ  ٌَ ِ َواْل َمَراِت َمْن آَمَن ِمْنُهْم ِباّلِله  اْجَعْل َهَذا َبلًَدا آِمًنا َواْرُزْق أَْهلَُه ِمَن الثه
  .ٕٙٔ: البقرة

وفي سورة إبراىيـ عميو السبلـ دعا إبراىيـ ربو وتضرع إليو أف يحفظ عميو _ 
ذريتو، وأف يرزقيـ ويطعميـ ويسقييـ في ىذا المكاف الساكف المقفر، الذي ال حركة 

:  فيو وال ماء وال أي أثر مف آثار الحياة اإلنسانية، قاؿ اهلل عز وجؿ

 _ َنا ِم َربه ِتَك اْلُمَحره ٌْ ِر ِذي َزْرٍع ِعْنَد َب ٌْ ِتً ِبَواٍد َغ ٌه َنا إِنًِّ أَْسَكْنُت ِمْن ُذرِّ َربه

َمَراِت لََعلهُهْم  ِهْم َواْرُزْقُهْم ِمَن الثه ٌْ اِس َتْهِوي إِلَ اَلَة َفاْجَعْل أَْفِئَدًة ِمَن النه ٌُِقٌُموا الصه لِ
ْشُكُرونَ  َك َتْعلَُم َما ُنْخِفً َوَما ُنْعلُِن ، ٌَ َنا إِنه ٍء ِفً  ۗ َربه ًْ ِ ِمْن َش ْخَفى َعلَى هللاه ٌَ  َوَما 

َماءِ  ِ الهِذي َوَهَب لًِ َعلَى اْلِكَبِر إِْسَماِعٌَل َوإِْسَحاَق ، اأْلَْرِض َوََل ِفً السه  ۚ  اْلَحْمُد ّلِِله

َعاءِ  ِتً  ،إِنه َربًِّ لََسِمٌُ  الدُّر ٌه اَلِة َوِمْن ُذرِّ ْل ۚ  َربِّ اْجَعْلِنً ُمِقٌَم الصه َنا َوَتَقبه  َربه

قُوُم اْلِحَسابُ  ،ُدَعاءِ  ٌَ ْوَم  ٌَ َنا اْغِفْر لًِ َولَِوالَِديه َولِْلُمْؤِمِنٌَن    .ٔٗ – ٖٚ:  إبراىيـَربه
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فانظر إلى ىذه الموحة القرآنية التي تحمؿ كؿ ما يشعر بو المرء مف حب اهلل 
. عز وجؿ، واإليماف بو وبقدرتو عمى فعؿ كؿ شيء إذا توجو إليو المرء بالدعاء

قبؿ أف تكوف الببلغة  (بالدعاء)وانظر إلى اهلل عز وجؿ كيؼ يسمي التوجو إليو 
.  عممًا مدروسًا، وقبؿ أف يضع عمماؤىا القواعد واألصوؿ

ومف ىذا الخطاب، الخطاب مف األدنى إلى األعمى، ما جرى بيف السحرة 
وتسمطو عمى . وفرعوف عندما حشرىـ مف المدائف إلى حيث مكاف قصره وممكو

:  الناس، فقاؿ اهلل عز وجؿ يصؼ ذلؾ

 _ َاٍر َعلٌٍِم َفُجِمَ  ، أَْرِجْه َوأََخاهُ َواْبَعْث ِفً اْلَمَداِئِن َحاِشِرٌن أُْتوَك ِبُكلِّ َسحه ٌَ

َحَرةُ  ْوٍم َمْعلُومٍ ،السه ٌَ اِس َهْل أَْنُتْم ُمْجَتِمُعونَ  ، لِِمٌَقاِت  َحَرَة إِْن  ،َوِقٌَل لِلنه ِبُ  السه َعلهَنا َنته
ا َنْحُن ، َكاُنوا ُهُم اْلَغالِِبٌنَ  َحَرةُ َقالُوا لِِفْرَعْوَن أَِئنه لََنا أَلَْجًرا إِْن ُكنه ا َجاَء السه َفلَمه

ِبٌنَ  ،اْلَغالِِبٌنَ  ُكْم إًِذا لَِمَن اْلُمَقره  .ٕٗ – ٖٙ: الشعراء َقاَل َنَعْم َوإِنه

تصور اآليات الكريمة ىؤالء السحرة المساكيف الذيف حمموىـ مف قراىـ 
وأماكنيـ في أطراؼ المممكة إلى فرعوف في قصره ومدينتو، ووقفوا أمامو مشدوىيف 

أإف لنا ألجرًا إف كنا نحف  )خائفيف يسألوف بارتجاؼ ورعب وأمؿ في الوقت نفسو 
قاؿ ) ، فأجابيـ بصمؼ وكبرياء وتعاٍؿ مشترطًا عمييـ النجاح في سحرىـ (الغالبيف

نكـ إذًا لمف المقربيف .  (نعـ وا 

ىذه وقفت شوكة في حموقيـ، إذ إف العطاء مشروط بالغمب، وسبب  (إذف) 
ىذا االزدراء مف فرعوف ليـ أف الحديث كاف بينو وبيف السحرة مباشرة، أما في 
سورة األعراؼ، كاف الحديث بينو وبيف المؤل مف قومو الذيف أشاروا عميو بجمع 

تأمؿ في . السحرة، ولذلؾ لـ يجرؤ أف يخاطبيـ بيذا التعالي والكبر واالشتراط
السياؽ الذي ورد في سورة األعراؼ، فميس فيو سؤاؿ منيـ عف األجر بؿ ىـ 
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كاف  (واسطتيـ)تحدثوا كأف األمر حقيقة واقعة، وأف الشرط لـ يقع عمييـ؛ ألف 
: المؤل مف قومو، يقوؿ اهلل عز وجؿ

_ ٌُْخِرَجُكْم ِمْن أَْرِضُكْم ، َقاَل اْلَمَ ُ ِمْن َقْوِم فِْرَعْوَن إِنه َهَذا َلَساِحرٌخ َعلٌِمٌخ ٌُِرٌُد أَْن 

أُْتوَك ِبُكلِّ َساِحٍر  ، َقالُوا أَْرِجْه َوأََخاهُ َوأَْرِسْل فًِ اْلَمَداِئِن َحاِشِرٌنَ ، َفَماَذا َتأُْمُرونَ  ۖ  ٌَ

ا َنْحُن اْلَغالِِبٌنَ  ،َعلٌِمٍ  َحَرةُ فِْرَعْوَن َقالُوا إِنه َلَنا أَلَْجًرا إِْن ُكنه ُكْم ، َوَجاَء السه َقاَل َنَعْم َوإِنه

ِبٌنَ   .  ٗٔٔ- ٜٓٔ:  األعراؼَلِمَن اْلُمَقره

تأمؿ في ىذه اآليات تجد المؤل مف قـو فرعوف يسيطروف عمى الرأي   
قاؿ )، وىناؾ في الشعراء (قاؿ المؤل مف قـو فرعوف)والتدبير، ىنا في األعراؼ 

قاؿ السحرة إف لنا ألجرًا إف كنا نحف )، وىنا في األعراؼ (لممؤل مف حولو
، ىكذا بصفة التقرير والتأكيد، معتمديف عمى وقوؼ المؤل مف حوليـ، أو (الغالبيف

وىنا في األعراؼ، قاؿ . عمى األقؿ إف المؤل ىـ الذيف يتولوف المناقشة والحوار
نكـ لمف المقربيف)فرعوف  ، وىناؾ في الشعراء وضع عمييـ شرطًا ثقيبًل (قاؿ نعـ وا 

نكـ إذف لمف المقربيف)وىو أف ينجحوا في عمميـ  .  (قاؿ نعـ وا 
وىكذا تكوف غالبًا أساليب الخطاب بيف األدنى واألعمى، تقوـ عمى التسمط 

واألمر الجاـز والقير، إال عند مف عصـ ربؾ مف الخمفاء واألمراء الذيف يتصفوف 
بأخبلؽ اإلسبلـ وآدابو، كأبي بكر الصديؽ، وعمر بف الخطاب، وغيرىـ مف 

.  الحكاـ الصالحيف، وقميٌؿ ما ىـ
أساليب الخطاب في القرآن الكريم  

.  الخطاب القرآني الجامع عن طريق السرد والعرض: أووًال 
  تتنوع أساليب الخطاب في القرآف الكريـ، َوْفَؽ ما تقتضيو الحكمة اإلليية 
مف أىداؼ الخطاب، ولكف ىذه األساليب المتعددة يجمعيا دائمًا جامع واحد، ال 

يتخمؼ، وىو اإلعجاز اإلليي المستمر في آيات القرآف الكريـ كميا، وأعني 
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وأنا لست مع الذيف . الصورة الكمية التي نزؿ بيا القرآف الكريـ: باإلعجاز القرآني
اإلعجاز المغوي، واإلعجاز العممي، : يقّسموف اإلعجاز أقسامًا وأنواعًا، فيقولوف

والتشريعي، والتاريخي، والبياني، واإلعجاز في اإلخبار عما كاف وعما سيكوف؛ 
فيذا كمو حديث ُيحمؿ عمى النية الحسنة في تقدير القرآف وتعظيمو، وىذا في 

نظري يعد خطأ في النظر إلى القرآف الكريـ، الذي يجب أف ننظر إليو بحكمة وقوة 
وحسـ واقتدار؛ ألنو منياج اهلل في األرض وشرعتو التي يجب أف يتمسؾ بيا 

.  الناس

معجز كمو، نزؿ معجزًا، وحفظو اهلل عز وجؿ _ في الحكـ الصحيح_القرآف 
معجزًا، وىذا الحفظ جعؿ اهلل عز وجؿ لو منياجًا وآلياٍت ال بد منيا لتحفظ القرآف 
الكريـ، كما ىو، عمى الصورة التي نزؿ بيا، وربما تسنح الفرصة في ىذا البحث 

فالقرآف الكريـ وحدة واحدة، معجز كمو، بكؿ حروفو وكمماتو وآياتو . لئلشارة إلييا
ال يند فيو حرؼ عف السياؽ الذي أراده اهلل عز وجؿ فيو، وال لفظ، وال . وسوره

تركيب، وال آية، وال سورة؛ فكؿ شيء فيو في مكانو، ولو داللتو، ولو معناه الذي 
وىذا . أراده اهلل عز وجؿ، والذي يكشؼ عنو اإلنساف تباعًا في مّر األياـ والسنيف

كتاب اهلل "في وصؼ القرآف، أنو _ صمى اهلل عميو وسمـ_ما أشار إليو رسوؿ اهلل 
تعالى، فيو نبأ من قبمكم، وخبر ما بعدكم، وحكم ما بينكم، وىو الفصل ليس 

ىو الذي و تزيغ بو األىواء، وو تمتبس بو األلسنة، وو تتشعب معو ... باليزل،
 () ..."اآلراء، وو يشبع منو العمماء، وو يخمق عمى كثرة الرد، وو تنتيي عجائبو

وحدة متكاممة _ أيضاً _وعميو فإف القرآف معجز كمو؛ ألنو وحدة واحدة، وىو 
في حديثو عف كؿ ما يمـز اإلنساف في أمور حياتو، فبل ينفصؿ حديث القرآف عف 

األخبلؽ مثبًل، عف حديثو عف العمـ، أو عف الجياد، أو عف األسرة، أو عف 
العبلقات االجتماعية، القرآف حياة شاممة، تتضافر فيو المعاني والدالالت مع 

                                                           

 5، ص1 انظر نّص الحديث بتمامو في الجامع ألحكاـ القرآف، المشيور بتفسير القرطبي، ج()
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التعبير السامي المعجز، ففي ذروة الحديث عف موضوع ما، أو عف طرؼ مف 
قصة، فإذا بالكممات تقدـ لؾ حقيقًة عمميًة خالدًة، أو مشيدًا تاريخيًا حيًا، أو حقيقًة 
نفسيًة لّما يكشؼ عنيا عمماء النفس المتخصصوف، تأمؿ في قوؿ اهلل عز وجؿ 

: في مشيد مف قصة أىؿ الكيؼ

 _ َماَواِت َواأْلَْرِض لَْن َنا َربُّر السه َوَرَبْطَنا َعلَى قُلُوِبِهْم إِْذ َقاُموا َفَقالُوا َربُّر

َخُذوا ِمْن ُدوِنِه آلَِهًة ،  لََقْد قُْلَنا إًِذا َشَطًطا ۖ َنْدُعَو ِمْن ُدوِنِه إِلًَها   لَْوََل  ۖ َهُؤََلِء َقْوُمَنا اته

ٌٍِّن  ِهْم ِبُسْلَطاٍن َب ٌْ أُْتوَن َعلَ ِن اْفَتَرى ۖ ٌَ ِ َكِذًباٰ   َفَمْن أَْ لَُم ِممه َوإِِذ ،  َعلَى هللاه

ٌِّْئ  ٌَُه ُكْم ِمْن َرْحَمِتِه َو ْنُشْر لَُكْم َربُّر ٌَ َ َفأُْووا إِلَى اْلَكْهِ   ْعُبُدوَن إَِله هللاه ٌَ اْعَتَزْلُتُموُهْم َوَما 

ِمٌِن َوإَِذا  ،لَُكْم ِمْن أَْمِرُكْم ِمْرَفًقا ٌَ ْمَس إَِذا َطلََعْت َتَزاَوُر َعْن َكْهِفِهْم َذاَت اْل َوَتَرى الشه

َماِل َوُهْم ِفً َفْجَوٍة ِمْنُه  ِ ۚ  َغَرَبْت َتْقِرُضُهْم َذاَت الشِّ اِت هللاه ٌَ ُ  ۗ  َذلَِك ِمْن آ ْهِد هللاه ٌَ  َمْن 

ا ُمْرِشًدا ۖ َفُهَو اْلُمْهَتِد  ًٌّ ٌُْضلِْل َفلَْن َتِجَد لَُه َولِ . 17- 13 الكيؼ  َوَمْن 
فقد يظف القارئ أف ىذا مشيد مف قصة فقط، ولكف عند تدبر اآليات نجد 

:  فييا ما يمي
.  (وربطنا عمى قموبيـ)دعوة إلى البحث في عمـ التشريح لنعمـ ما معنى _ 

  إنني أرجو أف يأتي يـو يقوؿ لنا فيو عمماء الطب، والتشريح، والنفس، ما 
معنى الربط عمى القمب، وكيؼ يتـ؟  

لف نعبد مف )ودعوة التوحيد  (ربنا رب السماوات واألرض)وحدة الربوبية _ 
.  (دونو إلياً 
الدعوة إلى اتخاذ طريؽ العمـ الصحيح في كؿ أمر، فكؿ مف يقوؿ شيئًا _ 

.  عميو أف يقدـ عميو السمطاف البيف، أي البرىاف العممي الواضح
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نني أرجو أف ينيض باحٌث باحث، فيكتب لنا بحثًا عمميًا موثقًا عنوانو : وا 
لكي نفيـ بعد ذلؾ معنى قولو . (داللة البرىاف والسمطاف في السياؽ القرآني)

ُ ِبَها ِمْن  :تعالى ُتُموَها أَْنُتْم َوآَباُؤُكْم َما أَْنَزَل هللاه ٌْ َما َتْعُبُدوَن ِمْن ُدوِنِه إَِله أَْسَماًء َسمه

  .ٓٗ: يوسؼ  ُسْلَطانٍ 

فما ىذا السمطاف الذي لـ ينزلو اهلل عز وجؿ لؤلسماء التي اّدعوىا؟ وىؿ   
ىذه األسماء تختمؼ عف األسماء التي عمميا اهلل عز وجؿ آلدـ عميو السبلـ في 

؟ ٖٔ:  البقرةچ ڄ ڄ ڦ ڦ چ :قولو عز وجؿ

وفي تمؾ اآليات أيضًا حقيقة تتصؿ باألخبلؽ والسموؾ؛ إذ إف أظمـ الناس _ 
ىـ مف يفتروف عمى اهلل الكذب في أقواليـ وأفعاليـ، ثـ ينشروف ىذا الكذب بيف 

.  الناس في حياتيـ اليومية

وفي اآليات أيضًا حقيقة عممية مذىمة لـ يقؿ العمـ فييا كممتو بعد، تمؾ _ 
ىي ىذه اليندسة العجيبة التي خمؽ اهلل عز وجؿ ىذا الكيؼ عمييا، كيؼ ال 
تدخمو الشمس صباحًا، عمى الرغـ مف اختبلؼ مطالعيا في الشتاء والصيؼ، 

ولكنيا تدخمو عصرًا قبيؿ الغروب، لكي تمدىـ بالحياة، وينبغي أف نعمـ اآلف، أو 
نتذكر أف أىؿ الكيؼ كانوا نيامًا لمدة ثبلثمائة عاـ، ولـ يكونوا أمواتًا، وىذا أيضًا 

َضَرْبَنا َعلَى  :إعجاز كبير في آيات القرآف الكريـ، عندما يقوؿ اهلل عز وجؿ

. 11: الكيؼ  آَذاِنِهْم ِفً اْلَكْهِ  ِسِنٌَن َعَدًدا

وألضرب مثبًل آخر لمزيد مف البياف، . ىذا مثؿ عمى وحدة النص القرآني
وأعرض اآليات الكريمة التالية مف سورة النحؿ، وأدع لمقارئ الكريـ استخراج ما 

: يقوؿ اهلل عز وجؿ. أود أف أقولو فييا
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_  َماِء َماًء ،  لَُكْم ِمْنُه َشَرابٌخ َوِمْنُه َشَجرٌخ ِفٌِه ُتِسٌُمونَ  ۖ ُهَو الهِذي أَْنَزَل ِمَن السه

َمَراِت  ِخٌَل َواأْلَْعَناَب َوِمْن ُكلِّ الثه ُتوَن َوالنه ٌْ ْرَع َوالزه ْنِبُت لَُكْم ِبِه الزه لَِك ٰ   إِنه ِفً ذَ  ۗ ٌُ
ُرونَ  َتَفكه ٌَ ًة لَِقْوٍم  ٌَ ْمَس َواْلَقَمَر ، َا َهاَر َوالشه َل َوالنه ٌْ َر لَُكُم الله َراتٌخ  ۖ َوَسخه  َوالنُّرُجوُم ُمَسخه

ْعِقلُونَ ٰ   إِنه ِفً ذَ  ۗ ِبأَْمِرِه  ٌَ اٍت لَِقْوٍم  ٌَ َوَما َذَرأَ لَُكْم ِفً اأْلَْرِض ُمْخَتلًِفا أَْلَواُنُه ، لَِك َا
ُرونَ ٰ   إِنه ِفً ذَ  ۗ  كه ذه ٌَ ًة لَِقْوٍم  ٌَ ا ، لَِك َا ًٌّ َر اْلَبْحَر لَِتأُْكلُوا ِمْنُه لَْحًما َطِر َوُهَو الهِذي َسخه

ًة َتْلَبُسوَنَها َوَتَرى اْلفُْلَك َمَواِخَر ِفٌِه َولَِتْبَتُغوا ِمْن َفْضلِِه َولََعلهُكْم  ٌَ َوَتْسَتْخِرُجوا ِمْنُه ِحْل

. ٗٔ – ٓٔ: النحؿ  َتْشُكُرونَ 

 _ُرون َتَفكه ٌَ ًة لَِقْوٍم  ٌَ . إِنه ِفً َذلَِك َا

 _ َْعِقلُون ٌَ اٍت لَِقْوٍم  ٌَ . إِنه ِفً َذلَِك َا

 _ َُرون كه ذه ٌَ ًة لَِقْوٍم  ٌَ . إِنه ِفً َذلَِك َا

آية لمتأمؿ والتدبر؟ _ أيضاً _  أوليس في ىذه اآليات الكريمة 

  ؟ (لقوـ يّذكروف) و (لقـو يتفكروف)وردت مفردة مع  (آلية)ما الحكمة في أف

  ؟ (لقـو يعقموف)مع  (آليات)ما الحكمة في أنيا وردت جمعًا

  نبات الزرع و الزيتوف والنخيؿ وكؿ الثمرات ثـ انظر كيؼ جمع إنزاؿ المطر وا 
مع تسخير الميؿ والنيار والشمس والقمر والنجوـ، وتسخير البحر، وفي كؿ 
شارات تحتاج إلى التفكر والتعقؿ  كممة في اآليات الكريمة عمـ ال ينتيي، وا 

والتدبر، ىذا ىو أسموب القرآف الكريـ، وحدة التعبير، كما ىي وحدة اإلنساف 
في كؿ أنحاء األرض، فميس في األرض إنساف خمؽ ليبحث في العموـ، وآخر 

خمؽ ليبحث في اآلداب والفنوف، وليس في اإلنساف مف اختص بالعواطؼ 
 . والوجداف، وآخر اختص باألفكار والعمـو والبرىاف
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ا إف اإلنساف في أنحاء األرض كميا إنساف واحد في التشكيؿ وفي الخمؽ،  إِنه

واإلنساف   2: اإلنساف َخلَْقَنا اإْلِْنَساَن ِمْن ُنْطَفٍة أَْمَشاٍج َنْبَتلٌِِه َفَجَعْلَناهُ َسِمًٌعا َبِصًٌرا
واحد في االبتبلء وفي التكاليؼ وفي الحقوؽ وفي الواجبات، ولذلؾ أنزؿ اهلل عز 

ِ اإْلِْساَلمُ   وجؿ عميو دينًا واحدًا، لمناس كافة، ٌَن ِعْنَد هللاه ، ٜٔ:  آؿ عمراف إِنه الدِّ
وىكذا نزؿ القرآف الكريـ فيو العمـ الغزير، والبحث، والتجريب، وفيو األدب، 

والعاطفة، والوجداف، وفيو التشريع واألحكاـ، وفيو اآليات البينات، واإلشارات 
العممية إلى خمؽ الكواكب والنجـو واألفبلؾ، والسماوات واألرض، والبر والبحر، 
والماء واليواء، كؿ ذلؾ في سياؽ واحد متكامؿ، وىذا أحد أسرار التعبير القرآني 

.  الجامع، الذي ينفرد بو القرآف الكريـ
.  الخطاب عن طريق التصوير: ثانياًال 

يعمد الخطاب القرآني أحيانًا إلى التصوير المجسـ لممعاني، وبخاصة األفكار 
غير المحسوسة في عالـ الواقع، فيشعر القارئ أو السامع بأنيا تتجسـ أمامو كأنيا 

حقيقة ممموسة، انظر إلى قوؿ اهلل عز وجؿ، في النيي عف تتبع األعراض، 
. والنظر إلى محاـر اآلخريف

 _َك إِلَى ٌْ َن ٌْ نه َع ا لَِنْفِتَنُهْم ٰ  َوََل َتُمده ٌَ ْن اِة الدُّر ٌَ ْعَنا ِبِه أَْزَواًجا ِمْنُهْم َزْهَرَة اْلَح  َما َمته

رٌخ َوأَْبَقىۚ  ِفٌِه  ٌْ    ٖٔٔ:  طو َوِرْزُق َربَِّك َخ

فإني أشعر أف عينّي المرِء قد خرجت مف وجيو وامتدت أمامو، تبلحؽ أزواجًا 
ألناس غيره مف المسمميف، كأنما تريد أف تمحؽ بيا وتمسؾ بيا، وتشبع رغبتيا في 

وىذا التعبير المصور يحمؿ كؿ ما في نفس المرء . النظر إلييا، وتأمُِّؿ محاسنيا
مف رغبة وشيوة وُبعٍد عف أدب غض البصر وحفظ المساف وطيارة القمب، ومف 

:  ىذا التعبير المصور تأمؿ في قولو عز وجؿ
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_  ٌَُوَزُعون اِر َفُهْم  ِ إِلَى النه ٌُْحَشُر أَْعَداُء هللاه ْوَم  ٌَ َحتهى إَِذا َما َجاُءوَها َشِهَد ، َو

ْعَملُونَ  ٌَ ِهْم َسْمُعُهْم َوأَْبَصاُرُهْم َوُجلُوُدُهْم ِبَما َكاُنوا  ٌْ .  ٕٓ - ٜٔ:  فصمت َعلَ

فالناس مجموعوف أماـ اهلل عز وجؿ يـو الحساب، وأعداء اهلل عز وجؿ   
.  مسوقوف إلى النار

  وىناؾ يقؼ الناس لمحساب، ويشيد عمى كؿ امرئ منيـ سمُعو وبصُره
.  وجمُده بما كاف يعمؿ

  وىذا ىو الكتاب أو المسجؿ المفتوح طواؿ عمر اإلنساف، يسجؿ عميو 
صوتًا وصورة كؿ ما يقوؿ وكؿ ما يفعؿ، وعند الحساب، يفتح ىذا الكتاب، ويقاؿ 

:  لكؿ امرئ مف الناس

 َك َحِسًٌباٰ   اْقَرْأ ِكَتاَبَك َكَفى ٌْ ْوَم َعلَ ٌَ  . ٗٔ:  اإلسراء  ِبَنْفِسَك اْل

ومف ىذا الخطاب المصور، قوؿ اهلل عز وجؿ، يعزي ويصّبر المؤمنيف عمى 
القرح الذي أصابيـ يـو أحد، ويبيف ليـ أف ىذا ىو شأف الحياة، يـو لؾ، ويـو 
ني كمما قرأت ىذه الموحة البيانية أشعر أنني دخمت سرادؽ عزاء كبيرًا،  عميؾ، وا 

.  فيو حشد مف الناس جعموا يواسي بعضيـ بعضاً 

، َوََل َتِهُنوا َوََل َتْحَزُنوا َوأَْنُتُم اأْلَْعلَْوَن إِْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنٌنَ  :يقوؿ اهلل عز وجؿ_ 

ْمَسْسُكْم َقْروٌخ َفَقْد َمسه اْلَقْوَم َقْروٌخ ِمْثلُُه  ٌَ ْعلََم ۚ  إِْن  ٌَ اِس َولِ َن النه ٌْ اُم ُنَداِولَُها َب ٌه  َوِتْلَك اأْلَ

ِخَذ ِمْنُكْم ُشَهَداَء  ته ٌَ ُ الهِذٌَن آَمُنوا َو الِِمٌنَ  ۗ هللاه ٌُِحبُّر ال ه ُ ََل  ُ الهِذٌَن  ، َوهللاه َص هللاه ٌَُمحِّ َولِ

ْمَحَق اْلَكاِفِرٌنَ  ٌَ ُ الهِذٌَن َجاَهُدوا ِمْنُكْم  ،آَمُنوا َو ْعلَِم هللاه ٌَ ا  َة َولَمه أَْم َحِسْبُتْم أَْن َتْدُخلُوا اْلَجنه

اِبِرٌنَ  ْعلََم الصه ٌَ ُتُموهُ َوأَْنُتْم  ،َو ٌْ ْوَن اْلَمْوَت ِمْن َقْبِل أَْن َتْلَقْوهُ َفَقْد َرأَ َولََقْد ُكْنُتْم َتَمنه

ُسُل  ،َتْنُ ُرونَ  دٌخ إَِله َرُسولٌخ َقْد َخلَْت ِمْن َقْبلِِه الرُّر  أََف ِْن َماَت أَْو قُِتَل اْنَقلَْبُتْم ۚ  َوَما ُمَحمه
ْنَقلِْب َعلَىۚ  َعلَى أَْعَقاِبُكْم  ٌَ ًئا ٰ   َوَمْن  ٌْ َ َش ٌَُضره هللاه ِه َفلَْن  ٌْ ُ  ۗ  َعِقَب ْجِزي هللاه ٌَ  َوَس

اِكِرٌنَ  اًل  ،الشه ِ ِكَتاًبا ُمَؤجه ٌُِرْد َثَواَب  ۗ َوَما َكاَن لَِنْفٍس أَْن َتُموَت إَِله ِب ِْذِن هللاه  َوَمْن 

ٌُِرْد َثَواَب اْاِخَرِة ُنْؤِتِه ِمْنَها  ا ُنْؤِتِه ِمْنَها َوَمْن  ٌَ ْن اِكِرٌنَ ۚ  الدُّر ٌِّْن  ، َوَسَنْجِزي الشه َوَكأَ



 

 
 

60 

ِ َوَما َضُعفُوا َوَما  ٌُّروَن َكِثٌرٌخ َفَما َوَهُنوا لَِما أََصاَبُهْم ِفً َسِبٌِل هللاه ًٍّ َقاَتَل َمَعُه ِربِّ ِمْن َنِب

اِبِرٌنَ  ۗ اْسَتَكاُنوا  ٌُِحبُّر الصه  ُ . ٙٗٔ – ٜٖٔ: آؿ عمراف        َوهللاه

  إف قراءة ىذه اآليات الكريمة وتدبرىا يغني عف كؿ تعميؽ؛ ألف القارئ ال بد 
أف يتصور أمامو ىذا المنظر المييب في التذكر بالموت، وبالشيادة، وبالمصير 

. المحتـو المكتوب عمى كؿ الخمؽ

.  الخطاب عن طريق الحوار: ثالثاًال 

حفؿ القرآف الكريـ بشواىد عديدة عمى أسموب الخطاب عف طريؽ الحوار بيف 
المتخاطبيف، وىذا أيضًا مف قبيؿ التصوير الحي لممشاىد، والحوار كاف يجري بيف 

طرفيف، وتأتي المفردات القرآنية كاشفة لما في الصدور في سياؽ قرآني معجز، 
يعبر عما في القموب مثمما يسمع ما يجري عمى األلسنة، وىذا الخطاب كاف يتنزؿ 

تعميمًا وتذكيرًا وتثبيتًا وعبرًا ينشرىا أماـ _ عميو الصبلة والسبلـ_عمى محمد 
. الناس، ويقرؤىا عمى مسامع الناس، ليبمغيـ رسالة ربيـ، وليعمميـ شؤوف دينيـ
ومف ذلؾ ىذا الحوار الذي جرى بيف إبراىيـ عميو السبلـ وقومو، واهلُل عز وجؿ 

:  شاىد عمى ذلؾ، يوجو رسولو عميو السبلـ ويحميو مف كيد أعدائو وشرورىـ

 _ َا ِبِه َعالِِمٌن َنا إِْبَراِهٌَم ُرْشَدهُ ِمْن َقْبُل َوُكنه ٌْ إِْذ َقاَل أِلَِبٌِه َوَقْوِمِه َما ، َولََقْد آَت

َماِثٌُل الهِتً أَْنُتْم لََها َعاِكفُونَ ٰ  هَ   . 52_51:  األنبياءِذِه الته

 _ ََقالُوا َوَجْدَنا آَباَءَنا لََها َعاِبِدٌن53: األنبياء .

_  ٍَقاَل لََقْد ُكْنُتْم أَْنُتْم َوآَباُؤُكْم ِفً َضاَلٍل ُمِبٌن54: األنبياء .

 _ َِعبٌِن  . 55: األنبياءَقالُوا أَِجْئَتَنا بِاْلَحقِّ أَْم أَْنَت ِمَن الاله
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 _َماَواِت َواأْلَْرِض الهِذي َفَطَرُهنه َوأََنا َعلَى ُكْم َربُّر السه لُِكْم ٰ   ذَ ٰ  َقاَل َبْل َربُّر

اِهِدٌنَ  ِ أَلَِكٌَدنه أَْصَناَمُكْم َبْعَد أَْن ُتَولُّروا ُمْدِبِرٌنَ  ،ِمَن الشه َفَجَعلَُهْم ُجَذاًذا إَِله  ،َوَتاّلِله

ْرِجُعونَ  ٌَ ِه  ٌْ .  58_56: األنبياء َكِبًٌرا لَُهْم لََعلهُهْم إِلَ

 _  َالِِمٌن ُه لَِمَن ال ه َنا إِنه َهتِ . 59: األنبياءَقالُوا َمْن فََعلَ َهَذا بِ لِ

 _ َُقاُل لَُه إِْبَراِهٌم ٌُ ْذُكُرُهْم  ٌَ . 60:  األنبياء َقالُوا َسِمْعَنا َفًتى 

 _  َْشَهُدون ٌَ اِس لََعلهُهْم  ٌُِن النه . 61:  األنبياءَقالُوا َفأُْتوا ِبِه َعلَى أَْع

 _ ُا إِْبَراِهٌم ٌَ  . 62:  األنبياءَقالُوا أَأَْنَت َفَعْلَت َهَذا ِب لَِهِتَنا 

 _،ْنِطقُوَن ٌَ َفَرَجُعوا إِلَى أَْنفُِسِهْم  َقاَل َبْل َفَعلَُه َكِبٌُرُهْم َهَذا َفاْسأَلُوُهْم إِْن َكاُنوا 

الُِمونَ  ُكْم أَْنُتُم ال ه ْنِطقُونَ ٰ  ُثمه ُنِكُسوا َعلَى ،َفَقالُوا إِنه ٌَ   ُرُءوِسِهْم لََقْد َعلِْمَت َما َهُؤََلِء 
. 65_63: األنبياء

 _ ُْكم ٌَُضرُّر ًئا َوََل  ٌْ ْنَفُعُكْم َش ٌَ ِ َما ََل  أُ ٍّ لَُكْم َولَِما ، أََفَتْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن هللاه

 ِ . 67_66: األنبياء  أََفاَل َتْعِقلُونَ  ۖ َتْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن هللاه

 _ َقُوهُ َواْنُصُروا آلَِهَتُكْم إِْن ُكْنُتْم َفاِعلٌِن . 68:  األنبياءَقالُوا َحرِّ

 _ا َناُر ُكوِنً َبْرًدا َوَساَلًما َعلَى ٌَ . 69: األنبياء()   إِْبَراِهٌمَ ٰ  قُْلَنا 

إف القرآف الكريـ يكشؼ ىذه االنحرافات العقمية والنفسية والخمقية التي تجري 
في أحداث قصصو، فيردىا عمى أصحابيا، أو يقيميا عمى الوجو الذي يرتضيو 

.  ()الحؽ والعقؿ المذيف قاـ عمييما ديف اهلل وجاءت بيما شرائعو
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  وكذلؾ رسـ القرآف الكريـ لوحات حوارية بيف موسى عميو السبلـ وفرعوف 
في كثير مف المواضع، وبيف موسى عميو السبلـ والسامري، وبيف عدد مف األنبياء 

وأقواميـ، وسأعرض فيما يمي حوارًا بيف موسى عميو السبلـ وفرعوف يعبر عف 
: صورة مف صور الخطاب القرآني

_  ََقاَل ِفْرَعْوُن َوَما َربُّر اْلَعالَِمٌن 23:  الشعراء .

 _ َنُهَما ٌْ َماَواِت َواأْلَْرِض َوَما َب :  الشعراء إِْن ُكْنُتْم ُموِقِنٌنَ  ۖ َقاَل َربُّر السه
24 .

_  ََقاَل لَِمْن َحْولَُه أَََل َتْسَتِمُعون 25: الشعراء .

 _ َلٌِن ُكْم َوَربُّر آَباِئُكُم اأْلَوه . 26:  الشعراءَقاَل َربُّر

 _ ُكْم لََمْجُنونٌخ ٌْ . 27:  الشعراءَقاَل إِنه َرُسولَُكُم الهِذي أُْرِسَل إِلَ

 _ َنُهَما ٌْ . 28:  الشعراء إِْن ُكْنُتْم َتْعِقلُونَ  ۖ َقاَل َربُّر اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب َوَما َب

 _ َِري أَلَْجَعلَنهَك ِمَن اْلَمْسُجوِنٌن ٌْ َخْذَت إِلًَها َغ . 29:  الشعراءَقاَل لَِئِن اته

_  ٍٍء ُمِبٌن ًْ . 30:  الشعراءَقاَل أََولَْو ِجْئُتَك ِبَش

 _ َاِدِقٌن . 31: الشعراء َقاَل َفأِْت ِبِه إِْن ُكْنَت ِمَن الصه
_  ُثْعَبانٌخ ُمِبٌنٌخ ًَ اِ ِرٌنَ  ،َفأَْلَقى َعَصاهُ َف َِذا ِه َضاُء لِلنه ٌْ ًَ َب َدهُ َف َِذا ِه ٌَ  َوَنَزَع 

. 33_32: الشعراء
 _ ٌُْخِرَجُكْم ِمْن أَْرِضُكْم ِبِسْحِرِه ي ،َقاَل لِْلَمَ ِ َحْولَُه إِنه َهَذا لََساِحرٌخ َعلٌِمٌخ ِرٌُد أَْن 

. 35_34:  الشعراءَفَماَذا َتأُْمُرونَ 
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 _ ََقالُوا أَْرِجْه َوأََخاهُ َواْبَعْث ِفً اْلَمَداِئِن َحاِشِرٌن  ()36:  الشعراء .
وفيما يمي حوار قصير بيف السيدة مريـ عمييا السبلـ والَمَمؾ الذي تمثؿ ليا 

:  بشرًا سوياً 
 -ا ًٌّ َم إِِذ اْنَتَبَذْت ِمْن أَْهلَِها َمَكاًنا َشْرِق ٌَ َخَذْت ِمْن  ،َواْذُكْر ِفً اْلِكَتاِب َمْر َفاته

ا ًٌّ َل لََها َبَشًرا َسِو َها ُروَحَنا َفَتَمثه ٌْ . 17_16: مريـ ُدوِنِهْم ِحَجاًبا َفأَْرَسْلَنا إِلَ
 _ َْحم اٰ  َقالَْت إِنًِّ أَُعوُذ ِبالره ًٌّ . 18: مريـ ِن ِمْنَك إِْن ُكْنَت َتِق
 _ا ًٌّ َما أََنا َرُسوُل َربِِّك أِلََهَب لَِك ُغاَلًما َزِك . 19: مريـ  َقاَل إِنه
 _ ا ًٌّ ْمَسْسِنً َبَشرٌخ َولَْم أَُك َبِغ ٌَ ُكوُن لًِ ُغاَلمٌخ َولَْم  ٌَ . 20: مريـ َقالَْت أَنهى 
 _ ٌَِّنٌخ ٰ  َقاَل َكذ ًه َه ا  ۖ لِِك َقاَل َربُّرِك ُهَو َعلَ اِس َوَرْحَمًة ِمنه ًة لِلنه ٌَ  ۚ   َولَِنْجَعلَُه آ

ا ًٌّ . 21: مريـ()  َوَكاَن أَْمًرا َمْقِض
الخطاب عن طريق القصص القرآني : رابعاًال 

القصص القرآني منيج مف مناىج الدعوة إلى اهلل، وىي أسموب مف أساليب 
الخطاب القرآني، يقوؿ اهلل عز وجؿ في سورة يوسؼ التي جعميا اهلل عز وجؿ 

أحسف القصص، وفييا آيات لمسائميف إلى يـو الديف، قاؿ اهلل عز وجؿ في اآلية 
ٌُْفَتَرى  ۗ لََقْد َكاَن ِفً َقَصِصِهْم ِعْبَرةٌخ أِلُولًِ اأْلَْلَباِب  :األخيرة منيا  َما َكاَن َحِدًٌثا 

ٌُْؤِمُنونَ  ٍء َوُهًدى َوَرْحَمًة لَِقْوٍم  ًْ ِه َوَتْفِصٌَل ُكلِّ َش ٌْ َد ٌَ َن  ٌْ   َولَِكْن َتْصِدٌَق الهِذي َب
. 111: يوسؼ
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ولست ىنا بصدد التحميؿ الفني لمقصص القرآني، فتمؾ دراسة نقدية ليس ىذا 
أف أمثؿ بقصة يوسؼ عميو السبلـ مع إخوتو عمى أساليب _ ىنا_مجاليا، وحسبي 

:  الخطاب المتنوعة في ىذه السورة، ففي ىذه السورة الكريمة
. وأبيو يعقوب عميو السبلـ (الغبلـ)حوار بيف يوسؼ _ 
. حوار بيف إخوة يوسؼ وأبييـ يعقوب عميو السبلـ_ 
. حوار بيف السيدة التي ىو في بيتيا ويوسؼ عميو السبلـ_ 
.  حوار بيف الممؾ ويوسؼ عميو السبلـ_ 

  وفي ىذه السورة بياف وتعميـ لمناس جميعًا لمبادئ تربوية وقيـ إنسانية تتجمى
:  في أحداث السورة الكريمة، منيا

.  التمسؾ باإليماف الكبير ومراقبة اهلل عز وجؿ في المواقؼ العصيبة_ 
.  التدبير الحسف في وقت الرخاء ووقت الشدة التي تصيب الناس_ 
.  تحقؽ نصرة اهلل عز وجؿ لمف ينصره ويسألو وال يسأؿ غيره جؿ شأنو_ 
المسامحة والعفو عمف يسيئ إلى غيره مف أجؿ نشر المحبة والخير بيف _ 
.  الناس

  وفي قصة موسى عميو السبلـ في طفولتو األولى عبر مفيدة، وآيات باىرة لمف 
تدبر كتاب اهلل عز وجؿ، ففي أوائؿ سورة القصص تعرض اآليات األحداث 

:  التالية
.  أوصى اهلل عز وجؿ إلى أـ موسى أف ترضعو_ 

.  وأف تمقيو في اليـ إذا خافت عميو بطش فرعوف وجنوده_ 

.  وأال تخاؼ والتحزف وىي تفعؿ ذلؾ_ 
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.  يمتقط آؿ فرعوف الطفؿ موسى مف اليـ_ 

.  تتبعو أختو خفية لتعمـ ما يكوف مف أمره_ 

.  يحتار آؿ فرعوف في شأف الطفؿ الذي امتنع عف الرضاعة مف كؿ النساء_ 

.  عمى أىؿ بيت يكفمونو ليـ_ وىـ ال يشعروف_تدليـ أختو _ 
.  تعود بو أختو إلى أمو كي تقر عينيا وال تحزف_ 

يتحقؽ وعد اهلل عز وجؿ ليا بأف يعيده إلييا، وسيتحقؽ وعده اآلخر بأف _ 
.  مف المرسميف_ في المستقبؿ_يجعمو 

ولف تغني كؿ أساليب الدنيا، وكؿ ميارات كتابيا وأدبائيا أيَّ إنساف عف قراءة 
:  ىذه اآليات الكريمة في سياقيا، يقوؿ اهلل عز وجؿ

 _  َنا إِلَى أُمِّ ُموَسى أَْن أَْرِضِعٌِه ٌْ مِّ َوََل  ۖ َوأَْوَح ٌَ ِه َفأَْلِقٌِه ِفً اْل ٌْ  َف َِذا ِخْفِت َعلَ

ِك َوَجاِعلُوهُ ِمَن اْلُمْرَسلٌِنَ  ۖ َتَخاِفً َوََل َتْحَزِنً  ٌْ وهُ إِلَ ا َرادُّر . 7:  القصص إِنه

_  ا َوَحَزًنا ُكوَن لَُهْم َعُدّوً ٌَ  إِنه ِفْرَعْوَن َوَهاَماَن  ۗ َفاْلَتَقَطُه آُل ِفْرَعْوَن لِ

. 8: القصص َوُجُنوَدُهَما َكاُنوا َخاِطِئٌنَ 

 _ ٍن لًِ َولََك ٌْ ُت َع ْنَفَعَنا أَْو  ۖ َوَقالَِت اْمَرأَُت ِفْرَعْوَن قُره ٌَ  ََل َتْقُتلُوهُ َعَسى أَْن 

ْشُعُرونَ  ٌَ ِخَذهُ َولًَدا َوُهْم ََل  . 9:  القصص َنته

 _ إِْن َكاَدْت لَُتْبِدي ِبِه لَْوََل أَْن َرَبْطَنا َعلَى  ۖ َوأَْصَبَح فَُؤاُد أُمِّ ُموَسى َفاِرًغا 

. 10:  القصص َقْلِبَها لَِتُكوَن ِمَن اْلُمْؤِمِنٌنَ 
_ ٌِه ْشُعُرونَ  ۖ َوَقاَلْت أِلُْخِتِه قُصِّ ٌَ   َفَبُصَرْت ِبِه َعْن ُجُنٍب َوُهْم ََل 

. 11:القصص
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 _ِه اْلَمَراِضَ  ِمْن َقْبُل َفَقالَْت َهْل أَُدلُّرُكْم َعلَى ٌْ ْمَنا َعلَ ْكفُلُوَنُه ٰ  َوَحره ٌَ ٍت  ٌْ  أَْهِل َب

. 12: القصص لَُكْم َوُهْم لَُه َناِصُحونَ 

_  ََحقٌّق َول ِ ُنَها َوََل َتْحَزَن َولَِتْعلََم أَنه َوْعَد هللاه ٌْ ًْ َتَقره َع ِه َك ِكنه ٰ  َفَرَدْدَناهُ إِلَى أُمِّ

ْعلَُمونَ  ٌَ . ، صدؽ اهلل العظيـ13:  القصص أَْكَثَرُهْم ََل 

  ترى مف يستطيع أف يصور مشاعر األخت الصبّية، وىي تحمؿ أخاىا تطير
بو إلى أمو الوالية، التي كاد قمبيا يتصدع حزنًا وعطفًا عمى ابنيا الذي ألقتو 

في اليـ؛ إيمانًا بربيا وطاعة ألوامره؟ 
  ترى مف يستطيع أف يصور فرحة األـ وىي تتمقؼ ولدىا، وىو ُيَردُّ إلييا

ٌْكإ: تحقيقًا لوعد اهلل وهُ إِلَ ا َرادُّر  ؟ نه
  ترى كـ مّر مف الوقت عمى ىذا الطفؿ الرضيع منذ ألقتو أمو في اليـ إلى أف

عاد إلييا؟ 
  ترى كـ ساعة يصبر الطفؿ الرضيع عمى فراؽ ثدي أمو ليبقى عمى قيد

الحياة؟ 
إذا أردت أخي القارئ أف تعمـ كـ ساعة مّر عميو بيف لحظة فراقو ألمو 

عادتو إلييا، َفُعدَّ تمؾ اآليات الكريمة التي صورت ىذه األحداث بإعجاز قرآني  وا 
. مبيف

نعـ إنو تفسير إشاري قمبي نابع مف . إنيا سبع ساعات، بؿ ىي سبع آيات
 . ىو عيف الحقيقة التي كانت تمامًا في واقع األمر_ واهلل أعمـ_المشاعر، ولكنو 

. القرآن الكريم يصنع لغة جديدة راقية في الخطاب العربيّي : خامساًال 

التعبير بالمساف العربي المبيف الذي نزؿ بو القرآف : أعني بالخطاب العربي
وينبغي ليذه اآليات الكريمة في وصؼ القرآف الكريـ أف تأخذ حقيا بالبياف . الكريـ
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الصحيح، والتعميؽ الدقيؽ، الذي ال أظف أنيا وفيت حقيا، عمى الرغـ مف آالؼ 
عجازه ُه  :يقوؿ اهلل عز وجؿ. الدراسات قديمًا وحديثًا عف لغة القرآف الكريـ وا  َوإِنه

وُو اأْلَِمٌنُ  ،لََتْنِزٌُل َربِّ اْلَعالَِمٌنَ   َقْلِبَك لَِتُكوَن ِمَن ٰ  َعلَى ،َنَزَل ِبِه الرُّر

ًٍّ ُمِبٌنٍ  ،اْلُمْنِذِرٌنَ  . ٜ٘ٔ – ٕٜٔ:  الشعراء ِبلَِساٍن َعَرِب
ف عمينا إدامة النظر والتدبر والتأمؿ في الكممات والتراكيب اآلتية في ىذه  وا 

: اآليات الكريمة
نو لتنزيؿ رب العالميف، ىكذا _  .  وليس إنزاؿ أو غيرىا (تنزيؿ)وا 
نو لتنزيؿ رب العالميف، _  ، ىكذا دوف أي اسـ آخر مف (رب العالميف)وا 

.  أسماء اهلل الحسنى، كالرحمف أو الرحيـ أو القادر أو العزيز أو غير ذلؾ
نو لتنزيؿ رب العالميف، أي _  جميعًا، وليس عالمًا واحدًا، كأف  (العالميف)وا 

يكوف عالـ اإلنساف، أو عالـ الحيواف، أو النبات، أو السماوات، أو األرض، بؿ 
.  تنزيؿ رب العالميف كميا، ما عرفنا منيا وما لـ نعرؼ

، وليس عمى نفسؾ، أو عمى تفكيرؾ، أو (عمى قمبؾ)نزؿ بو الروح األميف _ 
.  عمى فؤادؾ، أو أي جزء آخر مف أجزاء الجسد

وسأمضي اآلف مع ىذا التركيب اإلليي . (بمساف عربي مبيف)ثـ ىو _ 
، وأدع النقاط األخرى، عسى أف يسمح الوقت في مناسبة (بمساف عربي مبيف)

.  أخرى لبسط القوؿ فييا
  إف القرآف الكريـ نزؿ بكؿ يقيف، بمساف عربي مبيف، بيذا صّرحت كثير مف 
اآليات القرآنية بكؿ وضوح وبياف، بما ال يدع مجااًل لمشؾ عند كؿ قارئ أو سامع، 

:  يقوؿ اهلل عز وجؿ. أيًا كانت عقيدتو وفمسفتو
 _ ٌَُعلُِّمُه َبَشرٌخ َما  قُولُوَن إِنه ٌَ ُهْم  ًٌّق  ۗ َولََقْد َنْعلَُم أَنه ِه أَْعَجِم ٌْ ٌُْلِحُدوَن إِلَ  لَِساُن الهِذي 

ًٌّق ُمِبٌنٌخ ٰ  َوهَ  . ٖٓٔ:  النحؿ َذا لَِسانٌخ َعَرِب
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_  ًَة ٰ  إِنه ِفً ذ ٌَ َوإِنه َربهَك لَُهَو اْلَعِزٌُز  ، َوَما َكاَن أَْكَثُرُهْم ُمْؤِمِنٌنَ  ۖ لَِك َا

ِحٌمُ  َبْت َعادٌخ اْلُمْرَسلٌِنَ  ،الره .  ٘ٓٔ - ٖٓٔ:  الشعراء َكذه
_  اُتُه ٌَ لَْت آ ا لََقالُوا لَْوََل فُصِّ ًٌّ ًٌّق  ۖ َولَْو َجَعْلَناهُ قُْرآًنا أَْعَجِم ًٌّق َوَعَرِب   ۗ  أَأَْعَجِم

ِهْم  ۖ قُْل ُهَو لِلهِذٌَن آَمُنوا ُهًدى َوِشَفاءٌخ  ٌْ ٌُْؤِمُنوَن ِفً آَذاِنِهْم َوْقرٌخ َوُهَو َعلَ  َوالهِذٌَن ََل 

َناَدْوَن ِمْن َمَكاٍن َبِعٌدٍ ۚ  َعًمى  ٌُ . ٗٗ:  فصمت  أُولَِئَك 
_  َا لََعلهُكْم َتْعِقلُون ًٌّ ا أَْنَزْلَناهُ قُْرآًنا َعَرِب . ٕ: يوسؼ  إِنه
_   ٌُْحِدُث قُوَن أَْو  ته ٌَ ْفَنا ِفٌِه ِمَن اْلَوِعٌِد لََعلهُهْم  ا َوَصره ًٌّ َوَكَذلَِك أَْنَزْلَناهُ قُْرآًنا َعَرِب

.  طو لَُهْم ِذْكًرا
_  َاِس ِفً ه ُرونَ ٰ  َولََقْد َضَرْبَنا لِلنه َتَذكه ٌَ قُْرآًنا  ،َذا اْلقُْرآِن ِمْن ُكلِّ َمَثٍل لََعلهُهْم 

قُونَ  ته ٌَ َر ِذي ِعَوٍج لََعلهُهْم  ٌْ ا َغ ًٌّ . ٕٛ – ٕٚ: الزمر َعَرِب
_  َْعلَُمون ٌَ ا لَِقْوٍم  ًٌّ اُتُه قُْرآًنا َعَرِب ٌَ لَْت آ . ٖ: فصمت ِكَتابٌخ فُصِّ
_ ا لُِتْنِذَر أُمه اْلقَُرى ًٌّ َك قُْرآًنا َعَرِب ٌْ َنا إِلَ ٌْ ْوَم ٰ  َوَكَذلَِك أَْوَح ٌَ  َوَمْن َحْولََها َوُتْنِذَر 

َب ِفٌِه  ٌْ ِعٌرِ ۚ  اْلَجْمِ  ََل َر ِة َوَفِرٌقٌخ ِفً السه . ٚ: الشورى  َفِرٌقٌخ ِفً اْلَجنه
_  ا ۚ  َوِمْن َقْبلِِه ِكَتاُب ُموَسى إَِماًما َوَرْحَمًة ًٌّ قٌخ لَِساًنا َعَرِب  َوَهَذا ِكَتابٌخ ُمَصدِّ

ْنِذَر الهِذٌَن َ لَُموا َوُبْشَرى لِْلُمْحِسِنٌنَ  ٌُ . ٕٔ: األحقاؼ لِ
ما ضرورة حشد ىذه اآليات الكريمة كميا في ىذا :   ولعؿ سائبًل يسأؿ

إف في كؿ : االستدالؿ، َأَوال تكفي آية أو آيتاف لمداللة عمى الفكرة التي تريد؟ فأقوؿ
نيا كميا تقدـ عرضًا وافيًا لمف أراد أف  آية مف ىذه اآليات الكريمة دالالت كثيرة، وا 
: يتدبر آيات القرآف الكريـ، وداللة إنزالو قرآنًا عربيًا، ولذلؾ تعددت الفواصؿ القرآنية

، ويمكف لدى (لقـو يعمموف)و (لعمكـ تعقموف)و (لعميـ يتذكروف)و (لعميـ يتقوف)
:  تدبر اآليات الكريمة التوصؿ إلى الحقائؽ التالية
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لـ يذكر اهلل عز وجؿ صفًة لمساف الذي أنزلت بو الكتب السماوية، إال مع _ 
، مع تأكيد ىذه الحقيقة، وىذا إشارة ال بد مف (بمساف عربي مبيف)القرآف الكريـ، 

.  التوقؼ عندىا والتفكر في داللتيا
حقًا لقد وردت إشارة عامة بأف كؿ نبي أرسؿ بمساف قومو ليبيف ليـ، وىذا 

َن لَُهْم :واضح في قولو تعالى ٌِّ َب ٌُ ٌُِضلُّر  ۖ َوَما أَْرَسْلَنا ِمْن َرُسوٍل إَِله ِبلَِساِن َقْوِمِه لِ  َف

َشاُء  ٌَ ْهِدي َمْن  ٌَ َشاُء َو ٌَ ُ َمْن  ننا نستطيع أف ٗ: إبراىيـ  َوُهَو اْلَعِزٌُز اْلَحِكٌمُ ۚ  هللاه ، وا 
قد بمَّغ قومو _ عمييـ الصبلة والسبلـ_نفيـ مف ىذه اإلشارة أف كؿ نبي منيـ 

أما . بمسانيـ، ثـ انتيى األمر، مع نياية كؿ رسالة، وانقضاء فترتيا الزمانية
اإلصرار عمى المساف العربي المبيف، الذي أنزؿ بو القرآف الكريـ، فيو دليؿ ساطع، 

وبرىاف قاطع عمى أىمية ىذا المساف، وعمى أثره الكبير في صناعة الحضارة 
اإلنسانية، وفي سمسمة الكتب السماوية؛ فالقرآف الكريـ عربي المساف منذ كاف، 

ْحَمنُ  ونحف نعمـ يقينًا أف قبؿ خمؽ اإلنساف  ٕ – ٔ: الرحمف َعلهَم اْلقُْرآنَ  ،الره
ْحَمنُ  :نفسو، ىكذا تقوؿ اآليات الكريمة َعلهَمُه  ،َخلََق اإْلِْنَسانَ  ،َعلهَم اْلقُْرآنَ  ، الره

انَ  ٌَ . ٗ – ٔ:  الرحمف اْلَب
كاف القرآف في الكتاب المكنوف، وفي الموح المحفوظ قبؿ خمؽ اإلنساف نفسو، 

:  يقوؿ اهلل عز وجؿ

_   ُِه لََقَسمٌخ لَْو َتْعلَُموَن َعِ ٌمٌخ  ،َفاَل أُْقِسُم ِبَمَواِقِ  النُّرُجوم ُه لَقُْرآنٌخ  ،َوإِنه إِنه

ُه إَِله اْلُمَطههُرونَ  ،ِفً ِكَتاٍب َمْكُنونٍ  ،َكِرٌمٌخ  َمسُّر ٌَ  ،َتْنِزٌلٌخ ِمْن َربِّ اْلَعالَِمٌنَ  ،ََل 
ُبونَ  ،اْلَحِدٌِث أَْنُتْم ُمْدِهُنونَ  َذاٰ  أََفِبهَ  ُكْم ُتَكذِّ  – ٘ٚ:  الواقعة َوَتْجَعلُوَن ِرْزَقُكْم أَنه
ٕٛ .
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لو أف الناس _أفبعد ىذا البياف بياف لئلنساف؟ أفبعد ىذا القسـ العظيـ 
قسـ عمى عمّو شأف القرآف الكريـ، وِقَدِمو في الكتاب المكنوف، قبؿ خمؽ _ يعمموف

اإلنساف، وأكاد أقوؿ قبؿ خمؽ السماوات واألرض؟ 

في آيات كثيرة، إنما ىو  (تنزيؿ رب العالميف)وعندما يقوؿ اهلل عز وجؿ 
توكيد عمى أف القرآف الكريـ كاف محفوظًا في عمـ اهلل، ثـ شاءت الحكمة اإلليية، 

صمى اهلل عميو _عندما حّؿ اليوـ الموعود أف ينزؿ القرآف الكريـ عمى عبده محمد 
.  ، ليكوف لمعالميف نذيراً _وسمـ

وتؤكد ىذه اآليات الكريمة آيات أخرى في سورة البروج، يقوؿ اهلل عز وجؿ 
ُ ِمْن َوَراِئِهْم ُمِحٌطٌخ   :فييا :  البروج ِفً لَْوٍو َمْحفُو ٍ  ،َبْل ُهَو قُْرآنٌخ َمِجٌدٌخ  ،َوهللاه
ٕٓ – ٕٕ .

ـْ أرجو لو يتدبر الناس ىذا القوؿ العظيـ، ويتساءلوف عف داللة  في  (بؿ)وَلَك
ىذه اآليات الكريمة، وما تحممو مف معاٍف وآفاؽ تحّمُؽ باإلنساف إلى عناف التأمؿ 

.  والتدبر والتفكير والعرفاف

ثـ أال تثير ىذه اإلشارات اإلليية العمماء الكبار والمختصيف المدققيف في 
العمـو التي تبحث في أسرار )و  (عمـو االتصاالت الحديثة)و (الحاسوب)عمـو 

، أال تثيرىـ ىذه اآليات الكريمة ليبحثوا بحثًا (االتصاؿ واالنتقاؿ بيف أقطار األرض
ُه لَقُْرآنٌخ َكِرٌمٌخ  :عمميًا في أسرار قولو تعالى - 77:  الواقعة اِفً ِكَتاٍب َمْكُنونٍ ، إِنه

 ٕٕ – ٕٔ:  البروج ِفً لَْوٍو َمْحفُو ٍ  ،َبْل ُهَو قُْرآنٌخ َمِجٌدٌخ   ثـ في قولو تعالى 78
ما الفرؽ بيف القرآف الكريـ والقرآف المجيد؟ ىؿ ىما شيئاف أـ كتاب واحد؟ وما ىو 
الموح المحفوظ، وما الفرؽ بينو وبيف الكتاب المكنوف؟ وىؿ الكتاب المكنوف ىو 

 الموح المحفوظ، أـ ىما شيئاف مختمفاف؟ 
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أَما آف لمعمماء المسمميف، ولمراكز البحث العممي في العالـ اإلسبلمي أف 
تجيب عف ىذه األسئمة؟ أفبل تتحرؾ نفس أحد الكبار مف عمماء المسمميف، أو مف 
أغنياء المسمميف أف ينفؽ جزءًا مف مالو عمى مجمع كبير عممي، يحشد فيو مف 
عمماء المغة، وعمماء الفمؾ، واالتصاؿ، واإلعبلـ، والحاسوب، والطب، والتربية، 
والنفس، واالجتماع، لكي يجتمعوا ويجيبوا إجابات عممية عف ىذه األسئمة، وعف 

مئات األسئمة األخرى التي تفيـ مف اآليات القرآنية، وىذه مسؤولية عمماء المغة في 
المقاـ األوؿ، ليقدموا لزمبلئيـ العمماء صورة األفكار عمى شكؿ فرضيات عممية، 

!!. يقـو العمماء اآلخروف بوضعيا موضع البحث والتجريب واالختبار والتحميؿ؟

إف آيات القرآف الكريـ لتؤكد أف العربية ىي لغة القرآف منذ كاف القرآف، وقد 
عممنا أنو كاف قبؿ خمؽ اإلنساف، وقد أشعرتنا اآليات الكريمة عمى إرادة اهلل عز 

وقد حرصت اآليات عمى . وجؿ المؤكدة عمى إنزاؿ القرآف الكريـ بالمساف العربي
:  ذلؾ، يقوؿ اهلل عز وجؿ في سورة القيامة

_  ِْك ِبِه لَِساَنَك لَِتْعَجَل ِبه َنا َجْمَعُه َوقُْرآَنهُ  ،ََل ُتَحرِّ ٌْ ِبْ   ،إِنه َعلَ َف َِذا َقَرْأَناهُ َفاته

اَنهُ  ،قُْرآَنهُ  ٌَ َنا َب ٌْ . ٜٔ – ٙٔ: القيامة ُثمه إِنه َعلَ

  لقد تكّفؿ اهلل عز وجؿ بقراءة القرآف كما ىو، بمسانو العربي المبيف، فأنزلو 
عف طريؽ جبريؿ عميو السبلـ، يقرؤه كما أراده _ صمى اهلل عميو وسمـ_عمى نبيو 

إف ىذا أمر إليي . اهلل أف ُيقرأ، ثـ أمر اهلُل عز وجؿ بحفظو وقراءتو كما قرأه جبريؿ
.  ال ريب فيو

ف ىذه القراءة اإلليية لمقرآف الكريـ، كاف ليا خصائص ومناىج محددة،    وا 
.  ، أخذًا مف كتاب اهلل عز وجؿ(الترتيؿ)ىي ما سّماه الناس مف بعُد 
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 _ ُل مِّ َها اْلُمزه ٌُّر ا أَ َل إَِله َقلٌِاًل ، ٌَ ٌْ ِه  ،ِنْصَفُه أَِو اْنقُْص ِمْنُه َقلٌِاًل  ،قُِم الله ٌْ أَْو ِزْد َعلَ

.   ىكذا بأسموب التوكيدٗ – ٔ:  المزمؿَوَرتِِّل اْلقُْرآَن َتْرِتٌاًل 
فإذا عممنا أف المزمؿ ىي مف أوائؿ ما نزؿ مف السور، ولـ يكف قبميا قرآف 

يتمى سوى سورة العمؽ، عممنا أف األمر بالترتيؿ قبؿ أف يكوف القرآف، إنما ىو أمر 
اتباع المنيج اإلليي الذي أمر اهلل عز وجؿ أف ُيقرأ عميو القرآف، ليحفظ القرآف 
الكريـ مف الضياع ومف التشتت بيف الميجات والمكنات المختمفة، وصور النطؽ 

المتعددة، التي مف شأنيا أف تذىب بالقرآف، ربما بعد مرور عقود قميمة بعد 
.  ()نزولو

اهلل عز وجؿ اختار العربية لسانًا لكتابو الكريـ، آخر الكتب السماية نزواًل، 
ولكف المؤكد يقينًا أف األمر . ولعمو كاف أوؿ الكتب السماوية عند اهلل عز وجؿ

بترتيؿ القرآف، أي بتوحيد طرائؽ نطؽ حروفو وكمماتو بحروفيا الصامتة والصائتة، 
إنما ىو أمر إليي بحفظ القرآف الكريـ إلى يـو الديف؛ ألنو مف البدىي أف يحفظ اهلل 

فكيؼ يذىب كتاب أراده . عز وجؿ كتابو الذي خاطب بو الناس إلى قياـ الساعة
اهلل عز وجؿ أف يبقى تشريعًا ودينًا إلى يوـ الديف؟ 

إف ىذه الخصيصة لمخطاب القرآني ينبغي أف تكوف في قمب كؿ إنساف عربي 
ذلؾ أف عمـ األصوات الحديث . مسمـ، يحمؿ كتاب اهلل ويتبع ديف اهلل عز وجؿ

ف ىذا النطؽ الدقيؽ مف شأنو  يبيف طرائؽ نطؽ األصوات َوْفَؽ مخارجيا الدقيقة، وا 
أف يوحد طريقة نطؽ األصوات عمى اختبلؼ األجناس واأللواف، وىذا سر حفظ 

القرآف الكريـ عمى مر العصور، وألمر ما نسمع بيف ظيرانينا أناسًا مف بمداف شتى 

                                                           

، ألقيتو "أوؿ درس صوتي في تاريخ المغات: ورتؿ القرآف ترتيبلً : "انظر في ىذا بحثًا مفصبًل بعنواف ()
. ـ2008في مؤتمر آؿ البيت، عاـ 
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يقرأوف القرآف بطريؽ صحيح، ونطؽ فصيح، فإذا تحدث أحدىـ عف بمده، أو عف 
. شؤونو الخاصة، تحدث بمغة عربية ركيكة ال يكاد يبيف فييا

في حديث _ صمى اهلل عميو وسمـ_ُتَرى، ىؿ ىذا الذي أراده رسوؿ اهلل 
وىو الذي و تزيغ بو األىواء، وو "... : طويؿ، يصؼ فيو القرآف الكريـ، قاؿ فيو

تمتبس بو األلسنة، وو تتشعب معو اآلراء، وو يشبع منو العمماء، وو يممو 
  .() ..."األتقياء، وو يخمق عمى كثرة الرد، وو تنقضي عجائبو

، بحاجة إلى تدبر (وال تمتبس بو األلسنة): إف قولو عميو الصبلة والسبلـ
.  طويؿ

 . كيف صنع القرآن الكريم الكالم العربي والمغة العربية
لـ يكف مف _ صمى اهلل عميو وسمـ_عندما نزؿ القرآف الكريـ عمى رسوؿ اهلل 

عمـو العربية شيء مما عرؼ فيما بعد مف عمـو النحو والصرؼ والببلغة والفقو 
وقد تأثر الناس بأساليب القرآف . والتفسير والحديث والعروض والنقد وما إلى ذلؾ

الكريـ وطرائؽ عرضو لؤلفكار والمعمومات والحقائؽ والمشاعر تأثرًا عامًا، ليس لو 
أية مقاييس سوى مشاعر االنطباع العامة في النفس اإلنسانية، ولكنيـ صاروا 

أساليب القوؿ فيو، : يتحدثوف بمغة القرآف مف حيث ال يشعروف، وأعني بمغة القرآف
ف . وطرائقو في استخراج ما في الحروؼ والمفردات والتراكيب مف دالالت ومعافٍ  وا 

لـ يكف معروفًا لدى الناس في العصر الجاىمي، عمى الرغـ مف _ بالتأكيد_ىذا 
أنيـ كانوا أفصح الناس وأعبلىـ كعبًا في فنوف القوؿ وأساليب البياف، ولو أردنا 
التمثيؿ ببعض أقواؿ الشعراء الجاىمييف لسمعنا شيئًا عجبًا لـ يقؿ مثمو الناس مف 

.  قبؿ

                                                           

 5، ص1 الجامع ألحكاـ القرآف، المشيور بتفسير القرطبي، ج()
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عندما سمع _ صمى اهلل عميو وسمـ_ال غرو في ذلؾ، فقد قاؿ رسوؿ اهلل 
ماًال ": محاورة بعض الشعراء، قاؿ كْك ن من الشعر حُح ن من البيان سحراًال، واإ ىذا . ()"واإ

السحر، وىذا البياف تغمغؿ في قموب الناس، وانتشر عمى ألسنة الشعراء واألدباء 
والمؤلفيف في العصور التالية لنزوؿ القرآف الكريـ، فصار لمحروؼ دالالت جديدة، 
ولمكممات مواقع جديدة، ولمتراكيب سياقات جديدة، فإذا الناس أماـ قوؿ كالسحر، 

ذا بيـ يسمعوف، فيعجبوف ويقولوف .  واهلل ما ىذا بكبلـ بشر: وما ىو بالسحر، وا 

ما يشعر بيذا _ رضي اهلل عنو _ ولعؿ في قصة إسبلـ عمر بف الخطاب _ 
المعنى، عندما قرأ في بيت أختو فاطمة بنت الخطاب، التي أسممت قبمو اآليات 

ما أحسف ىذا : "األولى مف سورة طو، فتخشع قمبو، ورؽ صوتو، وتأثر وجيو، وقاؿ
.  () ..."الكبلـ وأكرمو

 وىؿ أتاؾ حديث األعرابي الذي سمع القارئ يقرأ قولو تعالى في سورة يوسؼ
ا ًٌّ أَُسوا ِمْنُه َخلَُصوا َنِج ٌْ ا اْسَت .  واهلل ما يقوؿ ىذا بشر: فقاؿ ٓٛ:  يوسؼَفلَمه

وأف يرده  (محمداً )وىؿ عممت قصة عتبة بف ربيعة الذي تعيد لقومو أف يكمـ 
فقاـ إليو عتبة حتى جمس إلى "... عف دعوتو، أو يعطيو ما يريد ليعدؿ عنيا، 

يا ابف أخي، إنؾ منا حيث قد عممت : ، فقاؿ_صمى اهلل عميو وسمـ_رسوؿ اهلل 
نؾ قد أتيت قومؾ بأمر  عظيـ فرقت مف السمطة في العشيرة، والمكاف في النسب، وا 

فاسمع مني أعرض عميؾ أمورًا تنظر فييا لعمؾ ... بو جماعتيـ وسفيت بو أحبلميـ
قؿ يا أبا الوليد، _ صمى اهلل عميو وسمـ_فقاؿ لو رسوؿ اهلل : تقبؿ منيا بعضيا، قاؿ

                                                           

محمد محيي : ، راجعو وضبطو(ىػ275) سنف أبي داود، سميماف بف األشعث السجستاني األزدي، ()
 303، ص4، ج(5011)، رقـ الحديث (ت.د)، دار إحياء السنة، (ط.د)الديف عبدالحميد، 

، في تفصيؿ جيد في كتاب السيرة النبوية، _رضي اهلل عنو_انظر خبر إسبلـ عمر بف الخطاب  ()
 350_342، ص1ـ، ج1955، 2البف ىشاـ، طبعة البابي الحمبي، ط
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يا يا ابف أخي، إف كنت تريد بما جئت بو مف ىذا األمر مااًل، جمعنا لؾ : قاؿ. أسمع
: قاؿ. نعـ: أقد فرغت يا أبا الوليد؟ قاؿ: قاؿ... مف أموالنا حتى تكوف أكثرنا ماالً 

ْحمَ  ،حم بسـ اهلل الرحمف الرحيـ: فقاؿ. أفعؿ: قاؿ. فاسمع مني ِن ٰ  َتْنِزٌلٌخ ِمَن الره

ِحٌمِ  ْعلَُمونَ  ،الره ٌَ ا لَِقْوٍم  ًٌّ اُتُه قُْرآًنا َعَرِب ٌَ لَْت آ َبِشًٌرا َوَنِذًٌرا َفأَْعَرَض  ،ِكَتابٌخ فُصِّ

ْسَمُعونَ  ٌَ صمى اهلل عميو _ثـ مضى رسوؿ اهلل  ٗ - ٔ: فصمت أَْكَثُرُهْم َفُهْم ََل 
فمما سمعيا منو عتبة أنصت ليا وألقى يديو خمؼ ظيره . فييا يقرؤىا عميو_ وسمـ

إلى السجدة _ صمى اهلل عميو وسمـ_ثـ انتيى رسوؿ اهلل . معتمدًا عمييما يسمع منو
.  قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت، فأنت وذاؾ: منيا، فسجد، ثـ قاؿ

نحمؼ باهلل لقد جاءكـ أبو : فقاـ عتبة إلى أصحابو، فقاؿ بعضيـ لبعض
ما وراءؾ يا أبا الوليد؟ : فمما جمس إلييـ قالوا. الوليد بغير الوجو الذي ذىب بو

ورائي أني قد سمعت قواًل واهلل ما سمعت مثمو قط، واهلل ما ىو بالشعر، وال : قاؿ
بالسحر، وال بالكيانة يا معشر قريش، أطيعوني واجعموىا بي، وخموا بيف ىذا 

الرجؿ وبيف ما ىو فيو، فاعتزلوه، فواهلل ليكونف لقولو الذي سمعت منو نبأ عظيـ، 
ف يظير عمى العرب فممكو ممككـ، وعزه  فإف تصبو العرب فقد كفيتموه بغيركـ، وا 

ىذا رأيي : قاؿ. سحرؾ واهلل يا أبا الوليد بمسانو: قالوا. عزكـ، وكنتـ أسعد الناس بو
 .()"فيو، فاصنعوا ما بدا لكـ

وىؿ، وىؿ، أمثمة كثيرة تروييا الكتب عمى تأثر الناس بآيات القرآف الكريـ، 
وما ذلؾ إال لتغير أساليب القوؿ التي يعيدونيا ويعرفونيا مف قبؿ، إلى أساليب 

.  جديدة، ودالالت جديدة ليس ليـ عيد بيا
َوَلَقْد  مرت معظـ كتب التفسير الكبرى عمى قولو تعالى في سورة آؿ عمراف_ 

ُ ِبَبْدٍر َوأَْنُتْم أَِذلهةٌخ  َ َلَعلهُكْم َتْشُكُرونَ  ۖ َنَصَرُكُم هللاه قُوا هللاه : فقالوا ٖٕٔ: آؿ عمراف  َفاته
                                                           

 294_ 293ف ص1السيرة النبوية، ابف ىشاـ، ج ()
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 شيرًا مف اليجرة، كانت بدر يـو سبعة عشر مف رمضاف، يـو جمعة لثمانية عشر"
وفي تفسير ابف كثير كبلـ قريب مف . ()"وبدر ماء ىنالؾ، وبو سمي الموضع

وفي تفسير . ()كبلـ القرطبي عف بدر ومكانو وانتصار المسمميف بنصر اهلل
صمى اهلل عميو _إف بدرًا ماء بيف مكة والمدينة، التقى عميو النبي : "األلوسي قاؿ

.  () ..."والمشركوف_ وسمـ
، وما ينبغي لحرؼ أف يكوف مكاف حرؼ (في)ولكف الباء ىنا ليست بمعنى 

آخر في القرآف الكريـ، فمكؿ حرؼ داللتو وموقعو، وليس صحيحًا ما كتبو بعضيـ 
مف تناوب الحروؼ بعضيا عف بعض، فيذا قوؿ ينبغي أف نطرحو اآلف عف 

فالباء ىنا تفيد السببية؛ أي إف اهلل عز وجؿ نصركـ إلى يـو . أساليب القرآف الكريـ
الديف بسبب انتصاركـ ببدر، وىذا مصداؽ دعاء الرسوؿ عميو الصبلة والسبلـ في 

ولؾ أف تجمع . "الميم إن تيمك ىذه العصابة، فمن تعبد في األرض": موقعة بدر
 َولََقْد َنَصَرُكُم بيف دعاء الرسوؿ عميو الصبلة والسبلـ، ونّص اآلية الكريمة     

ُ ِبَبْدٍر   لتعمـ كيؼ تمتقي داللة اآلية الكريمة عندما تفسر الباء بمعنى السببية، هللاه
.  وتبيف دعاء الرسوؿ عميو الصبلة والسبلـ في يـو بدر

إف القرآف الكريـ عّمـ الناس كيؼ يرسموف الصور المعبرة بحسف اختيار 
حبطت )انظر إلى استعماؿ القرآف لكممة . الكممات المناسبة في السياؽ القرآني

لى استعماؿ القرآف لكممة () (أعماليـ لى () (النفاؽ وما يشتؽ منيا)، وا  وال )، وا 

                                                           

 190، ص4تفسير الجامع ألحكاـ القرآف، المشيور بتفسير القرطبي، ج ()
 400، ص1تفسير القرآف العظيـ، المشيور بتفسير ابف كثير، ج ()
 39، ص4تفسير روح المعاني، المشيور بتفسير األلوسي، ج ()
 143، ص1998، (1ط)شواىد في اإلعجاز القرآني، عودة خميؿ أبوعودة، دار عمار،عماف،  ()
التطور الداللي بيف لغة الشعر الجاىمي ولغة القرآف الكريـ، عودة خميؿ أبو عودة، دار عمار،  ()

 260، ص2013، (2ط)عماف، 
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لى عشرات غيرىا في السياؽ القرآني، إنو صنع لغة () (تصعر خدؾ لمناس ، وا 
، استخرجيا مف رحـ المغة العربية، _إف جاز التعبير_جديدة، ىي المغة اإلسبلمية 

أو إف شئت فقؿ إنو قدـ المغة العربية في أرقى صور البياف فييا مف خبلؿ 
الدالالت والمعاني التي حّمميا لؤللفاظ والتراكيب مف خبلؿ العناصر المغوية، 

:  ()وصور التنوع في األسموب، مف أمثاؿ
. تنوع صيغ األفعاؿ بيف الماضي والمضارع واألمر_ 
.  تنوع أنماط الجمؿ بيف االسمية والفعمية والشرطية_ 
.  التقابؿ بيف التعريؼ والتنكير في الجمؿ المتشابية في مواطف مختمفة_ 
.  التقابؿ بيف اإلفراد والتثنية والجمع_ 
.  تبادؿ صور التقديـ والتأخير في أنماط الجمؿ وفؽ دالالت السياؽ_ 
تعدد صور التوكيد والقسـ واألمر والنيي والنداء، وما إلى ذلؾ مف أساليب _ 

. ()الخبر واإلنشاء في تناسب التراكيب والدالالت التي تحمميا
ثـ إف القرآف صنع مف خبلؿ السياؽ دالالت جديدة لمحروؼ واأللفاظ 

والتراكيب، وانتشرت ىذه الدالالت، وصارت شيئًا معتمدًا ممموسًا مقررًا عمى ألسنة 
الكتاب واألدباء والعمماء والباحثيف، وىي لغة جديدة، سميتيا المغة الداخمية التي 

تسري خبلؿ التراكيب القرآنية موازية لممعنى العاـ، الذي تحممو الدالالت في النظرة 
. األولى

                                                           

 379شواىد في اإلعجاز القرآني، عودة خميؿ أبو عودة، ص ()
، عودة خميؿ أبو عودة، مجمة إسبلمية المعرفة، العدد (مفيومو ووسائمو: البياف القرآني)بحث : انظر ()

 49ـ، ص2009، 56
.  المرجع السابؽ، البحث كمو في ىذه المعاني واألساليب القرآنية ()
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في القرآف الكريـ، فاألولى تستخدـ عند  (إف)و  (إذا)داللة : مف ذلؾ مثبلً _ 
فعندما يتعمـ الناس ىذا القوؿ . اليقيف، الثانية عند الشؾ في حدوث األمر

.  () ويتعامموف بو، يصبح ىذا لغة جديدة لمثؿ ىذه الحروؼ
، فاألولى لؤلمد البعيد، والثانية لؤلمد (سوؼ)و  (السيف)  ومثؿ ىذا يقاؿ في 

في القسـ، وفي  (التاء)و (الواو)، وفي (أو)و  (أـ)ومثؿ ذلؾ يقاؿ في . القريب
.  ، وىكذا كثير مف األمثمة(نوف التوكيد الثقيمة والخفيفة)، وفي (في)و  (الباء)

ومف ذلؾ أيضًا الداللة الخاصة القرآنية لما َيُظف كثير مف الناس إنو مف _ 
:  الترادؼ

 فالحمؼ في القرآف غير القسـ، األوؿ يكوف في الكذب والثاني في الصدؽ ()  .
 والعقاب غير العذاب، فاألوؿ عقاب في الدنيا والثاني في الدنيا واآلخرة  .
 والغيث والمطر، األوؿ في الخير والثاني في العذاب  .
  وجاء الموت غير حضر الموت، فاألوؿ الموت المفاجئ والثاني المتدرج غير

المفاجئ، كمف يكوف مريضًا أو ىرمًا كبيرًا أو مصابًا إصابات شديدة، ال 
.  () يرجى البرء منيا في حدود التصرؼ اإلنساني

  ،والحياة الدنيا غير الدنيا، فاألولى عند االنشغاؿ بشؤوف الحياة ودواعي النفس
 . والثانية اسـ عمـ مقابؿ لآلخرة

 والفبلح والفوز، فاألوؿ فبلح في الدنيا، والثاني فوز في اآلخرة . 

                                                           

 219شواىد في اإلعجاز القرآني، عودة خميؿ أبو عودة، ص: انظر ()
 223المرجع السابؽ، ص: انظر ()
 105المرجع السابؽ، ص ()
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  والمسمـ والمؤمف والمحسف، كأنيـ أشخاص يتحركوف بيننا في الحياة نعرؼ
 . كبًل بسيماىـ التي حّددىا ليـ القرآف الكريـ

  ،والذي في قمبو مرض، والمنافؽ، والفاسؽ، والكافر، والمشرؾ، والممحد
أشخاص يتحركوف أمامنا في المجتمع، عندما نقرأ صفاتيـ وسموكيـ في 

السياؽ القرآني، نتعرؼ إلييـ كأنما عمقت عمى جباىيـ الفتة تدؿ عمى كؿ 
 . منيـ

ىذا ىو الخطاب البياني الذي يصور الحقائؽ واألفكار صورًا مجّسدة 
.  ()أمامنا

إف ىذه الدالالت التي صنعيا القرآف الكريـ لؤللفاظ والتراكيب، والحروؼ التي 
تخمؿ ذلؾ كمو، إنما ىي لغة جديدة، وأسموب مف الخطاب جديد، ما كاف يعرفو 

ليذه الحروؼ المقطعة _ حتى اآلف_العرب مف قبؿ، ولعؿ ىذا ىو أوضح تفسير 
: في أوائؿ بعض السور

.  في أوؿ البقرة وآؿ عمراف والعنكبوت والرـو ولقماف والسجدة: الـ_ 

.  في أوؿ سورة األعراؼ: المص_ 

براىيـ والحجر: الر_  .  في أوؿ سورة يونس وىود ويوسؼ والرعد وا 

.  المر: ولكنيا في الرعد

في أوؿ سورة غافر وفصمت والشورى والزخرؼ والدخاف والجاثية : حـ_ 
.  حـ عسؽ: واألحقاؼ، ولكنيا في الشورى

.  في أوؿ سورة مريـ: كييعص_ 
                                                           

 223المرجع السابؽ، ص: انظر ()
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.  في أوؿ سورة طو: طو_ 

.  في أوؿ سورة يس: يس_ 

. في أوؿ سورة ؽ: ؽ_ 

.  في أوؿ سورة القمـ: ف_ 

.    وىكذا

إف ىذا بمساف عربي مبيف، : إف ىذه الحروؼ تقوؿ لكؿ مسمـ أو لكؿ إنساف
بالحروؼ التي تتكمموف بيا وتنشدوف بيا، فإف كنتـ في ريب مما نزلنا عمى عبدنا 

. بيا فاصنعوا مثميا، وادعوا شيداءكـ مف الجف واإلنس

إف العرب، وكؿ مف يتحدث بالعربية، يتخذ مف لغة القرآف الكريـ أسموبًا لو، 
ومجااًل لمتأثر بو في تراكيبو ودالالتو ومعانيو، وىذا ال يعني أف الناس يتمثموف 

بآيات القرآف أو يقتبسوف منيا، بؿ يستخدموف األلفاظ والتراكيب عمى الصورة التي 
.  صنعيا القرآف، وىذا الذي حّير الناس وأذىميـ

ف لو مف : لعؿ قائبًل يقوؿ إف لمقرآف إيقاعو ومعانيو وتأثيره في النفوس، وا 
يؤمف بو ويدافع عنو، ولكف لمشعر العربي أيضًا إيقاعو ومعانيو وتأثيره في النفوس، 

ف لو  . مف يؤمف بو ويدافع عنو_ أيضاً _وا 

ولكف النظر العممي الموضوعي الصادؽ والنقد األميف، يعمـ عمـ اليقيف أف 
القرآف الكريـ يتبلحـ فيو المفظ والمعنى في وحدة واحدة كأنيا البشرة ولونيا، وكأنيا 

إف القرآف الكريـ تسير معانيو . العيف وبصرىا، واألذف وسمعيا، ال ينفصبلف أبداً 
وتراكيبو في القروف، وتعبر عف أىواء النفوس، وتصور أعماؽ القموب، بحديث 

.   صادؽ كؿ الصدؽ، ال يأتيو الباطؿ مف بيف يديو وال مف خمفو، أبد الدىر
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ولكف الشعر واألدب، وكبلـ الشعراء والقصاصيف وأىؿ النثر وأىؿ الفنوف، 
إف امرأ القيس . فحدث وال حرج، عف مواقفيـ ومدائحيـ وأىاجييـ وتقمب أمزجتيـ

وعظماء الشعر الجاىمي، والفرزدؽ وجرير والمتنبي وأبا العبلء وشوقي وحافظ 
والجواىري وغيرىـ مف عيوف الشعراء واألدباء، يقولوف القوؿ الذي ينتيي لحظة 

ال  إلقائو مف حيث المعنى، وقد ينتيي بعد سنوات قميمة مف حيث تعبيره وتراكيبو، وا 
فأيف ىـر بف سناف والحارث بف عوؼ المذاف قاؿ فييا زىير ما قاؿ؟ وأيف عبمة 

:  ودارىا التي قاؿ فييا عنترة

يا دار عبمة بالجواء تكممي     وِعِمي صباحًا دار عبمة واسممي 

وأيف الخمفاء األمويوف الذيف جرى بيف أقداميـ جرير والفرزدؽ واألخطؿ، وأيف 
:  كافور اإلخشيدي الذي قاؿ فيو المتنبي

فتًى ما سرينا في ظيور جدودنا    إلى عصره إال نرّجي التبلقيا 

إف مجرد اإلحساس بيذه األقواؿ المبالغ فييا، يجعؿ وقعيا عمى النفس ثقيبًل، 
.  إال ما كاف مف أثر بسيط لجماؿ التعبير وجماؿ المغة، ولكنو سرعاف ما يزوؿ

ف سحر القرآف، وجماؿ إيقاعو، وكماؿ تراكيبو، حي في القموب دائـ ال  وا 
. يزوؿ

إف ىذه أيضًا خصيصة أخرى مف خصائص الخطاب القرآني، الصدؽ 
.  الصراح الدائـ، والكماؿ المطمؽ في القوؿ والتعبير

تميز كبير في فف القوؿ وأساليب التعبير، _ والزاؿ_كاف لمخطاب القرآني 
فكاف الخطاب القرآني متميزًا متفردًا في لغة الخطاب بيف اهلل عز وجؿ وعباده، 
وبيف عباده بعضيـ مع بعض وبيف العباد ورب العباد، وبيف أىؿ اإليماف وأىؿ 

الشرؾ، وبيف اهلل عز وجؿ وأصناؼ خمقو مف إنس وجف، وحيواف ونبات، وكواكب 
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إنو خطاب شامؿ، يشمؿ كؿ دقائؽ الحياة، . ونجوـ، وكؿ ما خمؽ اهلل عز وجؿ
وكؿ حقائؽ الكوف بمغة سامية تامة، صحيحة فصيحة، ال شية فييا، وال نقص، وال 

عيب، وحسبؾ أف تكوف أوؿ آية في كتاب اهلل، بعد سورة الفاتحة التي ليا شأف 
ِقٌنَ  ،الم خاص، ىي قولو تعالى َب  ِفٌِه  ُهًدى لِْلُمته ٌْ  – ٔ: البقرة َذلَِك اْلِكَتاُب ََل َر

ٕ  
، وعده الحؽ، (ال ريب فيو)وىا ىي القروف تمر قرنًا بعد قرف، والقرآف الكريـ 

ِه َوََل ِمْن َخْلِفِه وصفاتو حؽ، وبناؤه تاـ محكـ  ٌْ َد ٌَ ِن  ٌْ أِْتٌِه اْلَباِطُل ِمْن َب ٌَ  َتْنِزٌلٌخ  ۖ ََل 

. ٕٗ: فصمت ِمْن َحِكٌٍم َحِمٌدٍ 
وأود في نياية ىذا . إف الخطاب في لغة القرآف الكريـ ال ينتيي القوؿ فيو 

البحث، الذي أشعر أف الكبلـ فيو يطوؿ وأف القوؿ فيو مازاؿ يفيض بأفكار كثيرة، 
وشواىد عديدة، تحتاج إلى تفصيؿ وتحميؿ وبياف، ولكني في انتظار أف يسمح 

الوقت إلى فضؿ بياف، ومزيد تفصيؿ آليات القرآف الكريـ، أقرر حقيقة مازلت أقمب 
فييا النظر منذ بعض الوقت وىي أف القرآف الكريـ كتاب اهلل عز وجؿ، الذي ال 
تنتيي عجائبو، وأنو مازاؿ ينتظر جيود الباحثيف المخمصيف الذيف ينظروف إليو 
نظرتيـ إلى ممكوت السماوات واألرض، فإف ىذا القرآف الكريـ ىو الكوف المقروء 

ف الكوف ىو القرآف المشيود الممموس لكؿ مف كاف لو . كما قاؿ أحدىـ يومًا ما وا 
.  قمب أو ألقى السمع وىو شييد

إف اإلنساف، ىذا اإلنساف الذي خمقو اهلل عز وجؿ في أحسف تقويـ، إْف ىو 
إال كوف يتحرؾ، إف فيو مف شواىد عظمة الخمؽ، ودقة الصنع، ما يكّوف مف كؿ 

فرد مدينة صناعية متحركة، تحتاج لو قسمت إلى أجزائيا إلى كؿ الطاقة 
خطر لي ىذا الخاطر عندما زرت أحد . الكيربائية الممكنة في العالـ لتسييرىا

المرضى ممف يراجعوف المستشفى ثبلث مرات في األسبوع إلجراء عممية غسيؿ 
الكمى، فرأيت قاعة واسعة امتؤلت باألجيزة والحباؿ الكيربائية واألنابيب الذاىبة 
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والواردة مف جسـ المريض، كؿ ىذا لمقياـ بعمؿ الكمية الواحدة، فكيؼ لو أردنا أف 
نجري العممية نفسيا لعمؿ الرئتيف، والقمب، واألعصاب، والمعدة، واألمعاء، والعيف، 

واألذف، ومئات األجيزة الدقيقة األخرى في اإلنساف، في كؿ فرد منو؟  

ف في ىذا  إف في ىذا الفرد اإلنساني مف قدرة الخمؽ، ما في الكوف كمو، وا 
الكوف مف عظمة الخمؽ واتساعو، وقدرة خالقو العظيـ ما في القرآف الكريـ مف 

إننا كمما تدبرنا في القرآف الكريـ، . دالالت وبياف وعجائب التعبير، وصور التفكير
انكشفت لنا حقائؽ جديدة، وكمما أعدنا قراءة القرآف الكريـ، تبدت لنا شواىد جديدة 
في اإلعجاز؛ إعجاز في التشريع، وفي العمـ، وفي البياف، وفي دقائؽ المغة، وفي 

.  انكشاؼ العموـ، وفي أسرار الخمؽ اإلنساني، والخمؽ العاـ

  ،إف القرآف الكريـ بأسراره كوف كبير

   ،ف الكوف بأفبلكو وكواكبو قرآف مشيود بسوره وآياتو وا 

 ف ىذا كمو يشيد لئلنساف بعظمة خمقو وحسف تقويمو  . وا 

َهاِر إقاؿ اهلل عز وجؿ _  ِل َوالنه ٌْ َماَواِت َواأْلَْرِض َواْخِتاَلِ  الله نه ِفً َخْلِق السه

ا  ٌَ َماِء ِمْن َماٍء َفأَْح ُ ِمَن السه اَس َوَما أَْنَزَل هللاه ْنَفُ  النه ٌَ َواْلفُْلِك الهِتً َتْجِري ِفً اْلَبْحِر ِبَما 
ِر  َحاِب اْلُمَسخه اِو َوالسه ٌَ ٍة َوَتْصِرٌِ  الرِّ ِبِه اأْلَْرَض َبْعَد َمْوِتَها َوَبثه ِفٌَها ِمْن ُكلِّ َدابه

ْعِقلُونَ  ٌَ اٍت لَِقْوٍم  ٌَ َماِء َواأْلَْرِض َا َن السه ٌْ  . ٗٙٔ: البقرة َب

اِس َولَِكنه  ويقوؿ اهلل عز وجؿ_  َماَواِت َواأْلَْرِض أَْكَبُر ِمْن َخْلِق النه لََخْلُق السه

ْعلَُمونَ  ٌَ اِس ََل  . ٚ٘:  غافرأَْكَثَر النه

  وعندما يقارف خمؽ السماوات واألرض بخمؽ الناس، نعمـ إلى أي مدى 
.  يكوف خمؽ اإلنساف عظيمًا وكبيرًا في ميزاف اهلل
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أُْتوا ِبِمْثِل ٰ  قُْل لَِئِن اْجَتَمَعِت اإْلِْنُس َواْلِجنُّر َعلَى ويقوؿ اهلل عز وجؿ _  ٌَ  أَْن 

أُْتوَن ِبِمْثلِِه َولَْو َكاَن َبْعُضُهْم لَِبْعٍض َ ِهًٌراٰ  هَ  ٌَ اِس ِفً  ،َذا اْلقُْرآِن ََل  ْفَنا لِلنه َولََقْد َصره

اِس إَِله ُكفُوًراٰ  هَ  . ٜٛ – ٛٛ:  اإلسراء َذا اْلقُْرآِن ِمْن ُكلِّ َمَثٍل َفأََبى أَْكَثُر النه

اِس ِمْن ُكلِّ َمَثٍل  وقاؿ تعالى_  ْفَنا ِفً َهَذا اْلقُْرآِن لِلنه  َوَكاَن ۚ  َولََقْد َصره

ٍء َجَدًَل  ًْ . ٗ٘: الكيؼ اإْلِْنَساُن أَْكَثَر َش

ولعؿ في . ىذا ىو الكوف، وىذا ىو الخمؽ اإلنساني، وىذا ىو القرآف الكريـ
ىذا ما يمثؿ األسموب القرآني الخالد في الخطاب، لكؿ مستويات الناس، وفي كؿ 

ُ ۚ  إِنه َهَذا لَُهَو اْلَقَصُص اْلَحقُّر   أغراضيـ وشؤونيـ، َ ۚ   َوَما ِمْن إِلٍَه إَِله هللاه  َوإِنه هللاه

. ٕٙ:  آؿ عمراف لَُهَو اْلَعِزٌُز اْلَحِكٌمُ 

.    والحمد هلل رب العالميف
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التعلٌقات والمناقشات  

إيمان الكيالني . د- 

توصي بأىمية دراسة أدب الخطاب األخبلقي أو أدبية الخطاب األخبلقي في 
. القرآف الكريـ

يعقوب أبو حمو . د- 

يتمّنى عمى المحاضريف والحاضريف الربط بيف ىذه المحاضرات وعنواف المؤتمر 
؛ فما جاء في القرآف الكريـ وما جاء في لغة "لغة الخطاب في العصر الحديث"

الخطاب في المغة العربية يربط بيف الماضي والحاضر وحتى المستقبؿ الذي يجب 
. أف يركز عمى التأمؿ والتفكير والتحميؿ واستخداـ العقؿ في مخاطبة الطرؼ اآلخر

رائد عكاشة . د- 

لو أردنا أف نضع بداًل مف مصطمح الخطاب القرآني مفيوـ : يوجو سؤااًل لمباحث
الرسالة القرآنية أو األسموب القرآني أو الرؤية القرآنية، ىؿ ستتغير المفردات التي 

تحدثت عنيا؟ 
أمين أبو ووي . د- 

: المكي، ما كاف قبؿ اليجرة، والمدني: ، قائبلً "المكي والمدني"يوضح مصطمحي 
. ما كاف بعد اليجرة ولو نزؿ في مكة

ويشير إلى أسموب مف أساليب الخطابة وىو الخطاب باإلشارة كما ورد في 
ا": القرآف الكريـ حيث يقوؿ عزَّ وجؿ ٌه  فجاء "فأوحى إلٌهم أن سبِّحوا بكرًة وعش

. إنو كتب ليـ عمى األرض: الخطاب باإلشارة، وىناؾ تفسير يقوؿ
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وَل ": كما يرى أف اآلية التي تمثؿ الخطاب في القرآف الكريـ ىي قولو تعالى

 الذي يمثؿ حوارًا بيف ربِّ العزة وسيدنا نوح عميو "تخاطبنً فً الذٌن  لموا
. السَّبلـ

يحيى عبابنة . د- 

يرى أف مصطمح الخطاب مصطمح فنِّي أي أنو مصطمح ناضج وقاّر، وليس 
فيو أي نوع مف الخمؿ الذي أشار إليو بعض المعمقيف مف أنو مصطمح غير مقبوؿ 

إال أف محاولة الربط بيف المعنى المغوي والمعنى . عمى مستوى الدراسات
االصطبلحي قد تكوف محاولة فييا إطالة وعدـ فائدة؛ ألف المعنى المغوي يغدو 

وأف مفيـو . غير مفيٍد في مسألة خطبة النساء مثبًل أو خطب أو ما خطبؾ
الخطاب مفيوـ واضح جدًا، أىـ ما فيو أنَّو معنيٌّ بالتواصؿ كما أشار إلى ذلؾ 

. الدكتور عودة أبو عودة، وأنو يشمؿ المكتوب والمنطوؽ كما تحدَّث الدكتور عباس

طالب لغة عربية   - 

ما تعريؼ التعريب لدى مجمع المغة العربية؟؟ : يسأؿ
رد الدكتور عودة أبو عودة - 

فيما يخص قضية ذكورة وأنوثة المغة يرى أف لغة القرآف الكريـ لـ تفرِّؽ بيف 
نما تحدثت بأسموب عاـ وأعطت لممرأة خصوصيتيا في الشأف  الذكورة واألنوثة، وا 

 .الذي يختص بيا، وىذا واضح جمّي في القرآف الكريـ

إيماف الكيبلني فيما يخص الخطاب القرآني مف الناحية . كما يثني عمى اقتراح د
. األخبلقية ويرى أف ىذا يحتاج إلى بحوٍث ودراسات جيدة
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نما أساليب القوؿ التي  ويشير إلى أنو لـ يقصد بأساليب القرآف النثر والشعر، وا 
وردت في القرآف الكريـ مف قصة وحوار وسرد، وأنو حيف تنظر إلى حقيقة التعبير 

القرآني تجد أف القرآف الكريـ َعِمَد إلى أساليب العرب الشائعة مف قوٍؿ في 
المقصورات واإليقاع الذي اعتزوا بو في الوزف والقافية وفي القصة، وجاء بيذه 

األساليب نفسيا وأعطاىا الصورة العميا بمساف عربي مبيف، وبإيقاع وتقسيمات في 
واللٌل ": اآليات والجمؿ وافؽ ما صار يسمى عروض الشعر وأوزانو، كقولو تعالى

، ففي القرآف شاعرية بالمعنى الذي صرنا نعرفو ولـ "إذا ٌغشى والنهار إذا تجلهى
وكذلؾ فيما يخص القصة حيث يقوؿ عز . يكف موجودًا عند نزوؿ القرآف الكريـ

، فكؿ قصص الدنيا ال تقؼ أماـ "نحن نقصُّر علٌك أحسن القصص": وجؿ
. العرض القرآني لمقصة واألىداؼ التي تحققيا

حيث سئؿ " مناىؿ العرفاف في عمـو القرآف"كما يشير إلى كممة وردت في كتاب 
، وجاء ىذا في ...الدىر... الدىر: ما خير تفسير لمقرآف، قاؿ: أحد العمماء

. معرض ردِّه عمى مف خالؼ البحث عف مصطمح الخطاب في التراث

القرآف كتاب لمناس جميعًا ولمعالميف كافة؛ فالقرآف ال يرتبط بزمف : ويتابع قائبلً 
أو بعصر، والحديث عنو حديث قائـ ومعاصر في كؿ زماف ومكاف وموضوع 

. ومستوى؛ لذلؾ ينبغي أف نتحدث عف الخطاب في القرآف وغيره

جانٌب يحتـر كؿ ما يصدر عف : ويرى أف موقفنا مف الدراسات الغربية لو جانباف
الدراسات الغربية لدرجة االستيزاء بالتراث العربي أيًَّا كاف، وجانب يقدِّس التراث 

خاطئ؛ -  في نظره–العربي وال يأبو بكؿ ما تأتي بو الدراسات الغربية، وكبلىما 
إذ يجب احتراـ العمماء الذيف يضيفوف لمعمـ بتفوقيـ ودراساتيـ وما يتوصموف إليو 
مف نظريات في لغاتيـ، فعندما يأتي أحدىـ بنظرية النص أو الخطاب وغيرىا، ال 
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ف كاف ما جاء فيو  يجوز أف نقؼ منو موقؼ عداء بؿ نأخذ منو أحسف ما عنده، وا 
!! يوافؽ تراثنا أو يطابقو مطابقة تامة لماذا نيمؿ ذلؾ وال نتحدَّث عنو؟؟

ويتفؽ مع الدكتور عباس فيما يخص الربط بيف المعنى المغوي واالصطبلحي، 
حيث ال ُبدَّ مف وجود رابط بينيما؛ إذ إف الداللة تتطور مف المغة إلى االصطبلح، 
كما يعتمد فيـ المعنى االصطبلحي عمى اإلدراؾ ألساس الكممة في المغة؛ ألفَّ 

 .المغة فييا مجاالت لمقوؿ والفيـ

 

  

 
 


